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Sverige framstår lått som en utopi
for mer ån ett sekel sedan, drog
det sig tillbaka från de traumatiska
konflikter som drabbade resten av
Europa: det år ekonomiskt gynnat
med ett av de mest vittomfattande

systemen når det gåiler social vålfård dess atmosfår ter sig kall, objektiv, effektivt och socialt medveten.
:

Roland Huntfords overblick av landet
ger oss en helt annan version. Neutraliteten, objektivitet och korporativ
effektivitet år produkter inte beroende
på upplysning, anser han, utan en
påfunnen osåkerhet och likgiltighet
den svenska karaktåren. Långt
ifrån beundransvård, framstår
Sverige som det fråmsta exemplet
den moderna vårlden, når det gåiler
samhållet, som George Orwell och
Aldos Huxley foreståller sig det.
Det svenska låget år skarpare
totalitårt ån det ryska.

Roland Huntford år skandinavisk
korrespondent for tidningen
Observer England och stationerad
Stockholm. Fodd Sydafrika år 1927.
Han avlade akademisk examen
i

i

Cape Town-universiteten.
Han låmnade Sydafrika år 1947

vid

for att studera vid Imperial College

och for

ned

att slå sig

i

England.

Han reste på kontinenten och
omvåxlade detta med arbete

i

London. År 1959 tilltrådde Roland
Huntford en tjånst
FN Genéve och
samma år påborjade han sin
i

i

bana genom sitt
samarbete med Spectator, dår han

journalistiska

i

i

Huntford visar hur effektivt Sverige
har gjort sig beroende av det
socialdemokratiska partiet, som har
uppehållit makten, utan betydande
avbrott, sedan år 1932. Detta
parti har framgångsrikt underminerat
svenska riksdagen dess roll och
ersatts av en våldig byråkratism
som har bidragit till fast pakt mellan
fackforeningspåvarna och staten. Han
visar också hur svensk historia har
gjort svenskarna motstråviga infor
avgorande frågor eller att sticka
av från den stora massan.
Istållet har svenskarna blivit det
lydiga och fogliga numret
en
stadsplanerares eller socialists
drom. Allt svenskt liv år anpassat
efter utvecklingen av ett effektivt
regeringsmaskineri. Till gengåld har
svenskarna fått framgång, hygien,
social såkerhet och det ovanligt
andefattiga nojet av sexuell frihet.

i

refererade från utrikesministrarnas
konferens
Genéve. Dårefter bidrog
i

han med

rorande
internationella åmnen. Roland
Huntford stannade kvar FN till
år 1961, då han begav sig till
Finland som korrespondent for
Observer, varefter han flyttade
artiklar

i

Stockholm 1963.
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1.

Nytotalitårerna

Domedagsprofeternas råttfårdigande har alltid varit en perverst fascinerande historia eftersom månniskor så garna vill plåga sig sjålva med
bevis for att de verkligen år så lojliga som de alltid sagt om varandra.
Det år dårfor knappast ågnat att forvåna, att i all slags spådomslitteratur

som

nit storst

hunnit

bli

vuxit fram

i

vetenskapens kolvatten just klagovisorna vun-

berommelse. Två pessimistiska framtidsvisioner har redan
klassiska, två vårldskånda mardromshistorier om vad som

sannolikt våntar oss, två planritningar av de fångelser
ivriga att uppfora kring oss

med den mest

som

vi tycks så

olycksbringande sinnrikhet.

Jag syftar givetvis på George Orwells bok ”År 1984” och Aldous Huxleys ”Du skona nya vårld”.

om

den skona nya vårlden trycktes redan 1932, den om
året 1984 år 1949. Utvecklingen har redan hunnit visa i hur hog grad
bagge dessa bocker skrevs med profetians gåva. Båda forutsåg en sak,
Historien

vilken

numera framstår som pinsamt

sjålvfallen: att naturvetenskaper-

nas utveckling måste framskapa en ny sorts hårskarklass

okånd makt. Båda forutsåg de månsklighetens

med

forut

slutgiltiga underkastelse

under en revolutionår bastardform mellan teknisk experimentator och
politisk partidirigent.

Men

oaktat slutet

i

bådadera fallen år

i

stort sett

detsamma, tycks,

”Du skona nya vårld” vara mer tillåmplig på nuets våsterlåndska kulturbild. Medan ”År 1984” skildrar ett kommunistiskt diktatursystems
logiska foljd, ett slags bolsjevikrevolutionens hojdpunkt, ger oss

”Du

skona nya vårld” en bild av den våsterlåndska livsstilens slutgiltiga
ruttenhet och fordårv. Skillnaden ligger principiellt i att Orwell råknar

med en terrorregim for att såkra den nya hårskarklassens positioner,
medan Huxley antar att de forskningens framsteg, som for denna klass
makten, också medfor den erforderliga foråndringen
så att fysiskt tvång blir overflodigt.

till

i

tånkandet,

Fastån Huxley beskriver vissa utvecklingslinjer, vilka på oss verkar
som gamla bekanta, antar han också de nodvåndiga politiska foråndringarna och koncentrerar sig till de rent månskliga resultaten. Det har
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redan

en

blivit

sliten kliché att saga, att

utgor ett stycke av

anda

”Du skona nya

den ena

vårld”,

eller

andra foreteelsen

och det har

blivit sjalvklart

banalitet att vissa av skildringens aspekter redan borjat gå

till

i

inom våsterlandet. Vi har tagit forstå steget i riktning mot
provrorsbarn och genetisk teknik, mot hallucinationsalstrande droger
och deras dyrkares ”resor”, liksom den ”skona nya vårldens” månniskor tog sig en ”feriedag” med hjalp av ”soma”. Vi intar redan rent
mekaniska attityder till sexualiteten, vi gor om historien, vi ligger tillbedjande på magen infor teknologiens robot. Men att finna den totala
visionens slutna enhet med sina olika facetter sammanhångande tecknad i ett koherent system, det år inte alltid så lått.
uppfyllelse

Och

likvål har vi

redan framfor oss flera av de vetenskapligt nod-

våndiga forutsåttningarna. Vi har idiotsåkra antibabymedel, obegrånsa-

de kommunikationer, elektrisk energi och tekniska
flod.

Deras

i

over-

bara på det riktiga sociala maligger vetenskapen åtskilliga håstlångder fore

råtta tillåmpande våntar

- som

skineriet

fiffigheter

alltid

politiken.

For teknikens definitiva seger over månniskan, såger Huxley i forordet till en av sin romans senare upplagor, kråvs bara en hogt centraliserad totalitår regim.
att

Men,

såger han, ”det år givetvis inte tvunget

med

det nya totalitårsystemet måste likna det gamla. Regerande

hjålp av maskingevårstrupper ... år inte bara inhumant

framfor

allt

påvisbart effektlost, och

i

nologi år bristande effektivitet en synd
ligt effektiv totalitår stat

.

.

.,

det år

en tidsålder av avancerad tek-

mot den Helige Ande. En

verk-

måste vara en sådan dår de politiska pampar-

nas allsmåktiga exekutiv och dess armé av funktionårer kontrollerar

en befolkning av slavar, som inte behover tvingas emedan de ålskar sin
tråldom och kysser sina bojor.”

Av

alla folk

i

tillstånd nårmast.

vårlden år svenskarna de

De

låmpa

att

tioner.
fyller

De

sakemas

politiken efter tekniken,

de som hyllat nodvåndigheten

ogrumlad av

tvivel eller reserva-

erbjuder vårldens forstå exempel på ett system

som upp-

Huxleys profetia. Historiska olycksfall och nationell idiosynkrasi

har drivit Sverige ut på den forfårliga våg

nya vårlden”.
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detta

åger den nodvåndiga bakgrunden och predisposi-

tionen. Utanfor Ryssland år det bara

av

som kommit

Men om

som

leder

det också år isolerat, inkrokt

till
i

den ”skdna

sig sjålvt

och

blott ofullståndigt våsterlåndskt,

kan dess nuvarande status inte avfardas som något fråmlingsbetonat och excentriskt, intressant att undersoka

men

ovasentligt for oss andra.

från Sverige år det slags skyddsskal

Men

Det enda som ånnu

som

ligger

i

skiljer oss

det våsteuropeiska

och sondergnags såvål inifrån som utifrån.
Att betrakta det nuvarande Sverige kan vara att betrakta vår egen
arvet.

skalet år skort

framtid.

borja med, såger Huxley, beror den ”skona nya vårlden”
på ekonomisk trygghet. Utan den år kårleken till tråldomsoket en
Till att

omdjlighet.

Och

dårutinnan,

i

vad

gåiler sjålva grundvalen for det

totalitårsystemet”, år Sverige långt framskridet.

Det har

lost

”nya

den per-

manenta trygghetens problem och avskaffat enklaverna av nod inom
den kollektiva vålfården. Det har dårvidlag haft god hjålp av ett och
ett halvt århundrades fred, isolering och neutralitet, då landet år litet
och lått att styra samt befolkat endast i forhållande till sina naturliga
resurser.

Ekonomisk trygghet i sig sjålv behover
kårlek till slavoket. Det kråvs också andra

inte nodvåndigtvis

betingelser

-

betyda

från de sty-

randes sida en djupgripande forståelse for våxelverkan mellan ekonomi
och makt, från de styrdas sida underkastelse under auktoriteterna och

vordnad for expertisen.

I

båda

fallen

också en viss aversion mot

in-

dividualismen, en instinkt for kollektivet, misstro gentemot parlamen-

dyrkan av statens majeståt och forkårlek for en
byråkratisk regim gentemot en direkt politisk.
tariska institutioner,

Genom

hela sin historia har svenskarna konsekvent uppfyllt dessa
betingelser. Det år dårfor som den teknopolitiska etablering, vilken
tagit

makten

i

Sverige

genom en

vetenskaplig och industriell revolu-

en så sållsynt låttmanovrerad befolkning att arbeta med
och sålunda kunnat uppnå snabba och nåstan smårtfria resultat. Sverige av år 1971 liknar lika litet Sverige av år 1930 som vad Sovjetunionen av idag liknar tsaremas Ryssland. Det år under de senaste
tion, funnit

fyrtio åren

och

sårskilt

sedan 1950 som den svenska forvandlingen

ågt rum.

Forvandlingen har åstadkommits av det socialdemokratiska

som

suttit

praktiskt taget oavbrutet vid

system har visat sig vara

ett

partiet,

makten sedan 1932. Dess

ojåmforligt verktyg for teknikens tillåmp-
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ning på samhållet. Socialdemokraterna har foråndrat regeringens art

genom

att

gora den

tiil

en uteslutande ekonomisk och teknologisk an-

gelågenhet. Politikerna har mist sin betydelse

med

ett slags

emedan

år skenbart oangripligt

dess lårosatser år allmånt vedertagna. Dårfor år det osanno-

foråndringar

likt att

man kan

och

som

teknokratiskt fåmannavålde,

Sverige och ersatts

i

vånta

i

politisk fårg

samma

kan betyda foråndringar av

som ån

utveckling vilket parti

fakta,

sitter

vid

makten.
Att inse detta år något

som

får oss att nyktra

svenskarna undfått något gåva av politisk

att

De

efterapare och omsmåltare.

vårldens” grundvalar.

Och

Det år

originalitet.

åger inga magiska nycklar.

medlen redan år forhanden

att

till.

till

ju inte så

De år bara
De har visat

uppforandet av den ”skona nya

dårvidlag

har

de

ådagalagt

Huxley

att

inte såg långt nog.

ovan citerade forord - ”har en tendens till
mycket snabbt anses som sjålvfallen. Dess uppnående år bara en

”Trygghet” - såger han
att

ytlig,

i

rent yttre revolution. Kårleken

slavoket

till

kan

inte inplantas

annat ån som resultatet av en djup personlig revolution
tanke och månsklig

hover
i

vi bl.a.

For

i

månsklig

genomfora en sådan revolution befoljande upptåckter och uppfinningar. For det forstå en
fysik.

att

hog grad forbåttrad suggestionsteknik med hjålp av omyndiggorelse,

sedan

med

utvecklad vetenskap

om

regimens funktionårer
plats

i

att

tilldela varje

given individ dess speciella

den sociala och ekonomiska hierarkien. (Runda pinnar

kantiga hål får
fektera andra

om

som skopolamin. For det andra en hogt
månskliga olikheter, som gor det mojligt for

hjålp av narkotika,

lått farliga

med

sitt

tankar

missnoje).

om

det sociala systemet och

For det

också utopisk, år något folk gårna

tredje

vill

(emedan

i

kan

fyrin-

verligheten,

ta semester ifrån) en er-

och andra narkotika, något som år på samma gång
mindre skadligt och mer lustskånkande ån brånnvin eller heroin. Slutligen for det fjårde (men det år ett projekt på lång sikt som kråver
såttning for alkohol

generationer av totalitår kontroll for att lyckligt genomfora) ett idiotsåkert rashygieniskt system, avsett att standardisera

månniskan och

underlåtta funktionårernas uppgift.”

Vad

svenskarna lyckats

med

år att

ha kunnat

visa

vad som kan

åstadkommas åven utan dessa perfektionsformler. De har
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visat att

”revolutionen

i

mansklig tanke och mansklig fysik”

i

avsevård grad

kan genomforas med hjalp av redan till buds stående metoder. De har
exempelvis ådagalagt, att den relativt grova indoktrinering som erbjuds
av televisionen och skoluppfostran inrymmer fruktansvårda mojligheter, forutsatt bara att bådadera står under effektiv, centraliserad konSvenskarna år de forstå av de nya totalitårerna.

troll.

Når

kan det ha

vi soker efter uppfyllda profetior

en exkursion

till

”År 1984”. Svenskarna har

sin nytta att gora

bevisat

makten hos den

form av betydelseforskjutande manipulationer som Orwell kallade ”nytal”: foråndrandet av ord till att betyda någonting annat. På så vis kan
tånkandet dirigeras och icke onskvårda uppfattningar elimineras genom
att vi berovas mojligheten att uttrycka dem. ”Frihet” betyder i Sve-

ånnu

rige

”slaveri”,

har

som hos

inte

men

ord

har det

sått

i

Orwells Sanningsministerium

- och dårmed
neutraliserat. På

det inkluderar faktiskt ”underkastelse”

ett effektfullt

samma

hjårntrustbarnet

i

oppositionens vokabulår blivit

blivit

utomordentligt svårt att tala

om

staten

i

annat ån hogaktande termer, emedan alla ord på detta åmnesområde
blivit positivt

Men

laddade.

annars år

”Du skona nya

kultur år endast mojlig”, såger

vårld”

fullt tillråcklig.

”Industriell

Mustapha Mond, ”når det

inte finns

Det måste vara brist på sjålvtukt ånda upp till
de grånser som hygienen och ekonomin såtter. I annat fall stannar
maskineriets hjul”. Detta år exakt vad de styrande i Sverige alltid
såger, ehuru naturligtvis mindre rakt ut och med storre mångordighet.

någon

sjålvfornekelse.

Svenskarna har funnit andra hjålpmedel av utomordentlig anvåndbarhet for inplantandet av ”kårleken till slavoket” - i manipulerandet
av sexualiteten och myndighetemas garantier for moralens foråndring.
Det år fei att tro att svenskarna år sårskilt avancerade eller emancipe-

Engelsmånnen år ingalunda mindre

rade.

som

sexuellt frigjorda.

Men

vad

år speciellt for Sverige, det år att moraliteten blivit en regerings-

angelågenhet,

något

medan den

overallt annars år något dårav oavhångigt,

som framvåxer ur de

Det vårsta

”Du skona nya vårld” år att avvika från normen.
inget att gora med etik och moral, den har utformats

brottet

Denna norm har

sociala foråndringama.

i

uteslutande på anvåndbarhetens basis. Situationen

en doktrin

i

svensk

lag.

Idéerna

om

rått

och orått

som sådan

eller

om

år redan

en handlings
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moraliska innebord ar passerade stadier. Forbrytelse definieras nu-

på om en overtrådelse år straffbar
eller inte ligger uteslutande i om den har obehaglig effekt på kollektivet. På samma satt betraktas inom icke- kriminella sfårer de grovsta
oegentligheter mycket olika. Liksom Sovjetryssland hor Sverige till
den grupp av stater, dar ordet ”individualism” har en nedsåttande

mera som

social avvikelse. Kriteriet

klang.
Allt detta år så

for att det,

på

-

alla

inte for att Sverige år så långt framskridet

områden utom det

utan

rent tekniska, år så hopplost

efterblivet. Sverige år ett relikt från medeltiden,

en

korporationer och kommuner, och svenskama år

stat

bestående av

ett

medeltidsfolk

såsom medlemmar av en grupp. En idealisk situation for forkroppsligandet av den ”skona nya vårlden”.
I likhet med de styrande i den ”skona nya vårlden” har Sveriges

vilket lever endast

funktionårer utplånat landets historia for att skåra bort det forflutna

och gora

folket låttare att leda

kånsla for tiden.

genom

att

medvetet desorientera dess

Men

de svenska ledarna handlar i varje fall historiskt
och år - liksom Huxleys ”privilegierade kontrollanter” - åtminstone
medvetna om sina egna historiska rotter. For att begripa de nya totalitårerna

i

Sverige år det dårfor bast att borja

over svensk historia.
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med en

kort overblick

Den

2.

Vad som

i

bakgrunden

historiska

verkligheten utmarker svenskama framfor andra folk ar

med månniskan utan att
de gjort det med så ringa påtagliga svårigheter. Den procedur, som i
andra lander framskapade såvål den modema teknologin som mot-

inte att

de framgångsrikt

ståndet

mot

gift

ihop teknologin

dess politiska krav, har

i

Sverige haft enbart den forra

Foljaktligen har de konflikter

effekten.

forbundna med den tekniska revolutionen
sin frånvaro.

Det dar

år något helt annat

våsterlåndska kulturvården landet,

i

men

som normalt brukar vara
nåstan fullståndigt lyst med
ån

alla svårigheterna

i

den

så tillhor Sverige heller inte våster-

varje fall inte helt.

kom

Svenskama var barbarer den
gång romarvåldet brot ihop och folkvandringstidens morka moln drog
sig samman. Nåstan ånda fram till medeltidens troskel var Sverige
Sverige

sent in

i

vårldskulturen.

liksom hela det ovriga Skandinavien fortfarande primitivt, utan skriven
otillgångligt

historia,

och okånt. Såsom

ett

av de senast kristnade

låndema i Europa upptogs Sverige slutgiltigt i kyrkans skote så sent
som 1103, fem århundraden efter England. Och landet bår ånnu spår
av sin forsenade

start.

Svenskama gor

sin egentliga

entré

i

historien

med

vikingatidens

borjan på sjuhundratalet. Under denna fascinerande epok grundlades

den blivande uppskiktningen av Skandinavien. Medan Danmarks och
Norges vikingar drog våsterut over havet, trångde Sverige fram landvågen mot oster. Svenskama skapade sig positioner i Ryssland, och
sedan dess har danskar och norrmån
rige alltid haft
I

ena foten

minst hundra

år,

tillhort

Våsteuropa,

medan

Sve-

Osteuropa.

i

fram

till

900-talets mitt, behårskade

svenskama

handeln mellan Nordeuropa och ostern. Men så uppsteg Ryssland
som ett slaviskt imperium, araberna forlorade sitt grepp om sina
asiatiska grannar, kortare handelsvågar

omvågen over Ostersjons

fjårran kuster

oppnades

i

soder,

den långa

glomdes bort - och svenskama

en avkrok långt i sidled. Vid 1000-talets borjan hade Sverige
forvandlats till en återvåndsgrånd som oppnade sig enbart mot oster.
satt

dår

i
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Vikingatiden betecknade det kanske storsta av de språng svenskarna
tagit ut

i

vårlden; deras naturliga status har annars varit isolering.

undantag for
nyare

tid

ett eller två

osammanhangande danska intrånganden

i

har de forskonats från invasioner utifrån, och de harstammar

med ensamstående

ringa framlingsblod direkt från de urgermanska

samindoeuropeiska invandrarna

eller

Med

i

fj arran

stenålder.

Svenskarna år

fortfarande sållsynt homogena. Deras språks samtliga rotter år flåckfritt

germanska.

kiska

Medan

keltiska språk spokar

i

engelskan och etrus-

har ingen forskning kunnat grumla det svenska
tungomålets ursprungsbetonade renhet. Och svensk historia saknar
i

italienskan,

den spånning som på andra håll skapats genom fejder mellan saxiskt
och keltiskt, slaviskt och ostgermanskt, latinskt och gotiskt.
Svenskarna har varit utestångda från de flesta av Våsteuropas formskapande erfarenheter. De var aldrig ockuperade av romarna. De undgick de omstortningar

som

foljde

på romarvåldets

fall.

De

deltog inte

medeltidens maktstrider. Militåra åventyr på kontinenten i senare tid
loste dem knappast från deras grundlåggande isolering; de knappt
berordes ens av de intellektuella stromningarna i Europa. Under år-

i

hundraden framlevde Sverige

ett avskilt liv

i

den våsterlåndska kul-

turens yttersta utkant.

Ingen annanstans hade påven så ringa inflytande, och ensamt i hela
den medeltida kristenheten hade Sverige något som faktiskt kunde
kallas en nationalkyrka.

Genom

Som

foljd

dårav har svenskens horisont

blivit

undan påvedbmet, epokens enda universella makt, berovades Sverige den internationalism som blev medeltidens stora kulturskaparkraft. Landet var lillgammalt nationalistiskt,
och dess olyckliga isolering kastade in det i tjugonde århundradet med
foga mer ån en bondekultur, som det kunde kalla sin egen. Det hade
trång.

att slingra sig

låmnats intellektuellt forsvarslost, och når efter 1800-talets
kulturella invasionerna till slut overskred dess grånser, svaide

på varandra foljande vågorna med hull och
Sverige ett slags efterblivet samhålle,

som

i

hår.

slut

de

man

de

Också idag liknar

blixttempo assimilerar en

starkare civilisation.

En

sådan process kråver som ideal en stark, ledande byråkratisk
ådra, och de båsta svenska kungarna har också varit kungliga åmbets-

mån. Den
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forste

i

sitt

slag var

Gustav Vasa (sedan 1523).

Han

var en

fodd organisator, som inte tålde några befullmåktigade mellanhånder;
ingen detalj var for obetydlig for att tilldra sig hans uppmårksamhet.

Han

fdrvandlade Sverige

till

en centraliserad

svarighet forst nara trehundra år senare

i

stat,

som

fick sin

mot-

Napoleons Frankrike. Och

han motte foga av den opposition som våsteuropeiska hårskare hade
att brottas med. De måste vid sitt uppråttande av en central statsmakt
besegra ett direkt motsatt satt att tanka och kanna, medan den svenske
riksbyggaren hade hjalp i en gynnsamt ståmd folkmentalitet. Skalet
till skillnaden kan delvis sokas i den svenska historiens sårprågel.
Sverige blev aldrig feodaliserat, som fallet i hog grad var med Våsteuropa.
I sin

djupaste mening var feodalismen något annat och djupare ån

Den

bara livegenskap och militårtjånst.

de våsterlåndska borgardygdema har
låg

i

var en mental attityd,
sitt

i

vilken

ursprung. Dess hjårtpunkt

de avtalseniiga relationerna mellan vasall och lånsherre, som

begrånsade den overordnades prerogativ och segt holl

fast vid vasal-

mot centralmakten och
sinnesforfattning, som vi fel-

lernas rått. Feodalismens arv har varit misstro

antagandet av den sorts aristokratiska
aktigt kallar demokratisk.

Feodalismen dominerade England, Nederlånderna och våstra Tyskland.
lyste

Den var ofullståndigt genomford i Sachsen och Spanien, och den
med sin frånvaro i Preussen, de skandinaviska låndema och Ryss-

den konstitutionella utvecklingens ena kant låg England, dar
medborgerlig frihet och parlamentarisk supremati direkt våxte fram
land. I

ur kungamaktens feodala begrånsning;

i

dår folk var maktlosa gentemot monarker
slag. Visst

men

fanns det

Sverige lutade

motsatt kant låg Ryssland,

som saknade

tyglar av detta

många graderingar mellan de två ytterligheterna,
mot skalans ryska ånde. Dår samhållets lågre

rangordningar saknade avgrånsade råttigheter, dår var diktatur och
absolutism de naturliga foljderna.

har

blivit

En

sådan samhållelig situations arv

undergiven lydnad under overheten.

Ett annat av feodalismens kånnetecken var en uppstyckning av

hårskarmakten. Dår feodalism rådde var den enhetliga statens begrepp
endast rudimentårt, och landet var organiserat
over- och underordnade vasallskap
kejsare hogst

uppe

i

med

som en pyramid av

en olustigt placerad kung

eller

toppen. Det var en extrem form av decentralisering.
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Från en dylik uppstyckning råddades Sverige emedan landet
sedan medeltiden var underlagt en form av centraliserat

styre. I

allt-

Euro-

pas feodala lander blev det konflikter vid overgången från medeltid

till

emedan overgången betydde att ett lokalt styre ersattes med
en central byråkrati. Utan någon feodaltid som fårgat deras tånkesått

nyare

tid,

undgick svenskarna sådana konflikter.

Sverige stod storre delen av

I

bondebefolkningen under direkt kunglig kontroll, så

att

kungarna for det mesta hade ekonomisk makt

den jordågande

adeln

i

att hålla

de svenska

schack. Kungliga funktionårer hade uppråttat en centraliserad

administration vid en tid då England, Frankrike och Tyskland fort-

farande var delade mellan oavhångiga magnater.

hade en svensk kung dårfor viss makt att kontroller a stormannen. Ibland bekåmpade de honom, men lika ofta tjånade
de honom. Under Gustav Vasas regering kom de att utgora den
Sedan åldsta

tider

centrala administrationens stab, och deras tradition blev den civila

åmbetstjånstens.

Sedan

tidig

medeltid hade rnånga av den svenska adelns spetsar

varit plikttrogna kungliga funktionårer.

viktigaste funktion

-

som

delvis

innehav som genomdrevs

i

resultat

På 1600-talet blev detta deras
av den minskning

och med Karl XI:s reduktion

i

till

deras jord-

kronan av

For att behålla sin stållning,
den nya ordningen, forvandlade

tidigare bortforlånade kungliga jordagods.

medan de
de

sig från

De ågnade

samtidigt underkastade sig

en klass av godsågare
all

till

en klass av betitlade byråkrater.

kraft åt att utvidga statens

under byråkratiskt

makt och lade Sverige

fast

styre.

Likhetstecknet mellan aristokrati och

åmbetstjånst har skånkt

civil

den svenske byråkraten hogsta anseende och en unik ledarstållning.
Under århundraden har han hedrats med aktningsfull underkastelse
och respekt. Han har aldrig fått vidkånnas det forakt, den motvilja och
misstro

Han

som

utosts over statsfunktionårerna

så

i

många andra

anses storre ån politikern, domaren och industrimagnaten.

verklig mandarinfigur

står

svenska samhållets topp.

lander.

Som

en

den hogre åmbetsmannen kvar på det

Den

hogste tjånstemannen

i

ett

ministerium

har storre anseende och prestige ån hans minister. Titeln generaldirektor,

som

tillågges

en dylik mandarin, klingar

titeln statsråd, alltså kabinettsminister.
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i

svenska oron båttre ån

Når Gustav Vasa kom på tronen fanns annu medeltida beteendemonster bevarade bland svenskarna genom frånvaron av sådana inflytelser som samtidigt skapade den våsterlåndska månniskan. Som
redan sagts betydde det en aldrig ifrågasatt underkastelse under overheten.
landet,

De

På

gott eller ont

men

hade detta

inte iakttagits likformigt

år klart att den svenska instållningen år

våster-

intill

denna dag.

gynnsammare

for en stark

Sverige har attityden bevarats intakt

i

i

regeringsmakt, då den skapar lydiga undersåtar. Sårskilt vårdefull år

den når snabba sociala omskiften måste genomforas.
Vid befåstandet av sin makt hade Gustav Vasa ånnu en fordel. I
motsats till forhållandet i England och andra våsteuropeiska stater
saknade Sverige en i ståder bosatt medelklass som kunde stå i vågen
for en kunglig despotism.

Landet hade

alltid varit delat

majoritet av bonder och ett tunt overskikt av
i

toppen,

i

en kompakt

kopmån och

byråkrater

som var monarken underdåniga.

Kung Gustav gillade helhjårtat den despotiska furstemaktens idé
som forts till sin fullåndning i Italien. Han inkallade tyskar for att låra
honom renåssansens nya politik. Begagnandet av just tyska mellanhånder utgjorde fortsåttningen på en gammal tradition. Alltsedan den
skandinaviska kultumedgång, som foljt på vikingatidens slut, var det
tyskar som bragt framåtskridandet till svenskarna. Med undantag for
mellanspel vid 1700-talets slut och 1800-talets borjan

ett franskvånligt

var det tyskt inflytande

som dominerade

allt

svenskt

liv

fram

till

andra

vårldskriget.

Kung Gustav
nationell stat.

leddes av en

Han

var

som

fullt

medveten onskan

nationalist fore sin tid,

skap av nationalistisk despot var han

och

att

uppråtta en

just

i

sin egen-

oppen for nya påfund som
kunde vidga hans makt. Det var i den andan han genomforde reformationen i Sverige. Kanske var han den forste monark som fullt ut
fattade den politiska inneborden av Luthers låra. Klarare och mer
rationellt ån Henrik VIII i England såg han vad nytta man kunde ha
av en rent nationell kyrka.
sig ut från

yttersta

Roms

alltid

Om Henrik bara visste att han måste bryta

herravålde, så hade Gustav

Vasa

alltifrån

borjan

mål en strångare kontroll over undersåtarna. Hans

antagandet av reformationens idéer var
statstjånstemån.

Han och

att

syfte

som
med

forvandla pråsterskapet

till

hans efterfoljare blev också sina egna påvar
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i

Den

svenska kyrkan gjordes identisk
ar jåmforbar endast med Ryssland,

ordets egentliga bemårkelse.

som
Byzans och den muhammedanska vårlden.
Den svenska reform ationen gjorde prasterskapet underdånigt under
staten. Naturligtvis skedde samma sak också annanstans, men med det

med

staten,

en situation

betydelsefulla tillagget att reformatorns låra forsvagade
liga

makten.

I

Sverige okades

i

stållet

kraften

i

den pråster-

det grepp på befolk-

ningen som pråsterna haft sedan medeltiden. Sverige erbjod dårmed
det unika fenomenet av ett protestantiskt samhålle toppridet av pråster.

nåstan ensam bland sina samtida lyckades genomnationalisera kyrkan utan att undergrava pråstens vålde

Vad Gustav Vasa
fora var att

over forsamlingsboma. Reformationens teologi var for honom en styggelse, då den innebar okad individuell ansvarighet och ett forsvagat
kleresi.

Vad han

stråvade efter var den nya rorelsens politik utan

inblandning av dess religion. På det andarnas religiosa uppvaknande,
som utgdr reformationens hjårtpunkt, måste Sverige vanta till långt in

på 1800-talet - och då forblandades det med den framvåxande
demokratin,

som årvde reformationsvåckelsens

Gustav Vasa begagnade medvetet kyrkan

social-

evangeliska innehåll.

till

att fostra

fram

ett

svenskt nationalitetsbegrepp; fyrahundra år senare skulle den socialdemokratiske finansministem Gunnar Strang bekånna sig till exakt

samma

syfte.

Når katolska

flyktingar efter sista kriget

gjorde en biskop hos regeringen framstållning

om

kom

till

Sverige,

skattelåttnader

i

och

Herr Strång svarade nej och framholl att oaktat han
sjålv inte var religiost troende, foredrog han att nykomlingarna overgick till protestantismen - ”så att de kan bli goda svenskar”.

for kyrkbygge.

av de mest slående aspektema i svensk historia år att dår
aldrig funnits någon religios kamp, ingen skonjbar onskan att bevara
den gamla tron. Reformationen segrade lått och utan blodsutgjutelse.

En

de religiosa lidelsernas århundrade utmårkte sig svenskarna for den
undergivenhet och beredvillighet varmed de bytte tro. Politisk enhet
och personlig bekvåmlighet tycktes mera betydande ån den religiosa

I

overtygelsen.
I

skiftande former har

samma

instållning sedan hållit sig

seklema. Det har torekommit få principstrider; folk har
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genom

som den

for-

namsta dygden
visar

i

de

underkastelse och horsamhet. Svensken av idag

sett

samma

allra flesta fall

motvilja

mot

att lida for

en idé som

hans forfader på 1500-talet.

Frånvaron av forfbljelse behover inte tvunget innebåra tolerans; den
kan lika vål betyda att maktens tvång år overvåldigande men overtygelsen svag och underkastelsens ande villig. Detta tycks ha varit
fallet

kan

Sverige.

i

Hårskarna har långe

mer ån

tåla

ett visst

forstått att deras undersåtar inte

En

mått av foråndring.

demokratiska partiet yttrade 1969,

att

tjånsteman

social-

i

reformer måste genomforas

med

hastighetsbegrånsning for att undvika opposition; kungar och rikskanslerer på 1600- och 1700-talen handlade utifrån exakt
cip.

Reformationen genomfordes

århundrade,

i

i

samma

prin-

Sverige under loppet av ett helt

makligt och bekvåmt tempo,

men

alltid

med samma

slut-

mål for ogonen: ”Ett land med en Herre och en konung”, for att
citera en svensk biskop från tiden (Nicolaus Botniensis på Uppsala
mote 1593: ”Nu år Sverige vordet en man och alla havom vi en herre
och en Gud”).
Fore de

flesta

europeerna insåg svenskarna

att

martyrskapet bara

forevigar de idéer det avser att undertrycka och att motstånd båst av-

våpnas

tysthet.

i

nomfordes

i

Utrotandet av den katolska tron från svenskt

bli katolik

utan

enda men obevekliga

ge-

utan fångelse, bål och stupstock. Forst år 1617

stort sett

men en

blev den gamla tron slutgiltigt forbjuden,

farande

liv

svensk kunde fort-

att riskera liv eller frihet; landsflykt

straffet. I få

var det

andra lånder segrade reformationen

och forsvann katolicismen så snabbt, så fullståndigt och så utan anstrångningar.

Vid 1600-talets slut fanns det inte en enda katolik kvar i Sverige.
Tillfålligtvis kunde en svensk konvertera, vanligen som foljd av kontakter utomlands, och landsforvisning blev alltid foljden. Och det var
inte bara

Rom som

var fienden nu, det var

i

lika

mån

Genéve. Kalvi-

nismen och andra protestantiska separatistrorelser av varje slag blev
åvenledes forbjudna

De

genom

svenska religionslagarnas strånghet vidmaktholls ner

hålften av 1800-talet.

Annu 1848

baptisterna att emigrera

2

lag.

till

tvangs

Amerika.

De

genom

sista

till

andra

religios forfoljelse

landsforvisningarna for
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konversion

som 1855. År 1860

katolicismen utdomdes så sent

till

slopades åntligen lagarna

mot

avfall från

den

ratta låran,

och 1870

blev frikyrkorna legaliserade.

Den

som kyrkan orubbat innehade

kontinuerliga supremati

medeltiden fram

monopol på

all

till

1860 gav den

obestritt

från

grepp på folket. Dess

undervisning uppråttholl den kulturella isoleringen och

det intellektuella livets likriktade struktur. Ett fåtal teologiska auktori-

genom

teter foreskrev tankelinjerna

ett slags

informell ukas, och alla

de andra lydde obetingat. Det var en protestantisk och mera human
version av inkvisitionen.
Isolering, okunnighet

och hierarkisk smak gjorde svenskarna

låtta

och identiteten mellan kyrka och stat gav politikema
formåner. Aven om den religiosa bakgrunden numera blivit mycket
att kontrollera,

svag, fortlever kyrkans arv

tråldom.

Om

i

politisk undergivenhet

de olika reorganiserande regimerna

talets liberaler

till

ståndslost, så år det

obekvåma foråndringar praktiskt taget motemedan konformitet gjorts till en kardinaldygd
till

en dodssynd.

Det kyrkliga greppet på befolkningen stordes
fått tillgång

Hur mycket de ån
styresmån

Och då

alltid

stånd att ge-

i

ofta

och meningsskiljaktighet

man

intellektuell

Sverige, från 1800-

1960-talets socialdemokrater, varit

nomfora snabba och

forrån

i

och

till

ett

eller

slappades aldrig

brukbart politiskt ersåttningsprogram.

foraktade kristendomen så tolererade Sveriges

kyrkan som

ett

medel

att

kontrollera befolkningen.

pråsterna år statstjånstemån åtnjuter de fortfarande

sin byråkratiska stållning

en respekt som de aldrig

fått

månniskor ofta år antireligiosa

men

Når Gustav Vasa återuppbyggde

kraft av

enbart

genom

aldrig

formå

den klerikala dråkten. Folk kan avsvårja Kristus men
sig att driva ut pråsterskapet. Sverige år ett

i

av de sållsynta lånder dar

sållan antiklerikala.

landet hade han ingen tid for ut-

landspolitik utan tillåmpade isoleringens politiska taktik. Isolering var
enligt

hans uppfattning Sveriges framtid. Hans soner hade emellertid

andra uppfattningar.

De

borjade expandera osterut, och under de

fol-

jande 250 åren forde Sverige periodiskt krig mot Ryssland och Polen

om
rige

herravåldet over Baltikum. Till långt in på 1700-talet horde Svetill

Osteuropa.

An

idag år Stockholm omisskånnligt en dsteuro-

peisk stad. Hela Finland var ju också

18

i

svensk hand från 1100-talet

anda fram

1809, och 1617 tilforsåkrade

till

man

också Ingerman-

sig

land och Kexholm, de vidstrackta terrotorierna vid Finska vikens

ande; Sverige var Ostersjons ledande

stat,

ett

maktigt hot mot

sla-

verna, snart också en europeisk stormakt.

kan

den svenska staten också blev
den forstå av de moderna krigsmaskinerna. Det skedde under Gustav
Allt detta

II

delvis forklara varfor

Adolf, en av de mest effektiva och

i

grund och botten

militaristiska

bland europeiska suveråner - en utomordentlig kombination av soldat

och åmbetsman.

verksam hjalp
ligt

i

Han

och organisera och fick
sina syften av Axel Oxenstiema, en av historiens verklevde bara for

att slåss

stora byråkrater.

Oxenstiema var

rikskansler,

våldets hogsta åmbete. I dagsange-

lågenheter var han Sveriges verklige regent, en stor reformarbetare och

byråkrat ner

i

sjålens innersta djup.

Han

fullfoljde

moderniseringsverk; den nutida svenska regimen år

ett

Gustav Vasas
barn av hans

Medan exempelvis i England parlamentet just då genomgick den
krampfeber som skulle ge det dess suverånitet, konsoliderade Oxenande.

stierna

John

i

stållet

sir

ledamot av Underhuset, dog som martyr for en parlamen-

Eliot,

tarisk

byråkratins makt. (Hans nåstan jåmnårige samtida,

regim

i

forakt for huset Stuarts absolutism.) Bland svenskar år

Oxenstiema fortfarande den hogst hedrade av alla undersåtar.
Axel Oxenstiema var adelsman, och de exekutiva åmbetena var
adelsståndets monopol
något de skulle forbli fram till 1800-talets
slut. Adeln verkade som en korporation eller ett skrå med funktionen

—

att regera.

Attityderna hos denna alltigenom medeltida kvarleva finns

ånnu kvar i modern svensk
nåden att då i det forflutna
adelskap, så sker det

medlemmarna

tilltråde

numera genom tåvlingsmåssig provning. Skrå-

bildar en kast av hångivna och obestickliga byråkrater,

vidga åt tjånandet av Staten

over

medborgama och

som något

stort

och mystiskt, som finns

utanfor och over parlamentet.

Oxenstiema gav form och styrka

som sedan
system som

med den grundlåggande skilltill skrået gavs genom fodsel och

statstjånst,

dess har styrt Sverige.
faktiskt fungerar

åt

den byråkratiska organisation

Han uppfann

ett

administrativt

ån idag. Fore Cromwell konsoliderade

han centralregeringens grepp om provinsema genom ett slags guvernorsåmbete med åven militår makt, utvecklade ur de medeltida
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Han fullbordade de centraliserade institutionema hos
en modern stat. Den forstå centralbanken och det forstå allmanna
kartverket i Europa var hans skapelser. Han grundade en statlig byggnadsstyrelse som fortfarande finns kvar under sitt ursprungliga namn

fogdesysslorna.

och som utgor det direkta historiska skalet varfor den nuvarande
svenska regeringen har en kontroll over bostadsmarknaden, som annars ar okand

i

de

flesta demokratier.

Kanslerns omedelbara ambetsåliggande var

att

uppmobilisera Sve-

Oxenstiema reformerade
utskrivningssystemet och uppfann en metod for snabbmobilisering,
som gav Gustav Adolf en stark och smidig armé. Ekonomin fjåttrades
vid den centrala viljan. Politisk propaganda drevs genom kyrkan. Inte
forran i vårt eget århundrade kan Europa framvisa ett liknande exemriges resurser

pel

på

i

och for kungens

krigforing.

total mobilisering for krig.

Genom

att

Gustav Adolf

med

kraft deltog

i

som

30-åriga kriget,

från borjan var en rent våsterlåndsk angelågenhet, avvek han från de

svenska kungarnas egentliga verksamhetsområde,

Hans

oster.

systerson Karl

X

med

Danmarks

samtliga tidigare eftertrådare

slagits

mot Ryssland och Polen

var fålttåg

i

skapade under sin korta regering det

nuvarande Sveriges naturliga grånser genom
tredjedel av grannstaten

som

om

att

snabberovra ca en

Men

totala territorium.

till

i

likhet

Gustav Vasa hade också han

herravåldet over Baltikum, och så

blev Sverige for trehundra år faktist en del av Osteuropa.

Den

stora apoteosen over Sveriges

”Drang nach osten” kom under

Karl XII. Hans seger vid Narva och hans stora, svepande fålttåg ge-

nom

Ryssland utgor

med

ratta

den svenska historiens

stolthet.

Men

hans sammanbrott var inte mindre symptomatiskt, ehuru det vanligtvis

den konventionella svenska synen på historiska tilldragelser.
Det var inte Poltava som blev kung Karis verkliga nederlag utan

forbises

i

Perevolotjna, inte ett slag utan en kapitulation. Poltava var ju
slutligen ett tillbakaslaget anfall.

Når kung Karl ansåg det

sist

och

låmpligt

låmna denna fåstningsstad vid Vorskla, en biflod till Dnjepr, hade
han fortfarande 15.000 man infanteri och hela sitt kavalleri intakt.
Perevolotjna vid Dnjeprs strand, dit han drog sig tillbaka, utgjorde en
att

stållning

som

det varit mojligt att hålla.

några få dagar senare,
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i

juni 1709, hans

Och

likvål kapitulerade dår

armé (men

i

kungens egen

frånvaro) for ryssama utan att avlossa ett enda skott.

Det var

av de snabbaste och mest fullståndiga sammanbrotten

ett

i

hela krigshistorien. Vid Poltava hade Karl XII :s soldater upplevt sin
forstå

motgång, och det forstorde deras moral. Vid Perevolotjna kunde

de se turkiskt land och sakerhet på Dnjeprs andra strand; forstårk-

ningarna var inte långt borta; de forfoljande ryska trupperna var
underlågsna såval

till

antal

som

utrustning.

andra vårldskriget svenskarna

lika

i

eller

genom

sitt

till

flydde utan

svårigheter.

Når under

forfång for sin neutralitet

territorium

och når de bojde

forodmjukande naziorder, var detta på

Perevolotjna. Perevolotjna betydde slutet

visst

och tillbakatrådande

År 1742

i

neutralitet

tillåt

tysk

sig for

andra och

sått ett

eko från

på Sverige som stormakt.

Dårefter blir den svenska historien en hjålplost entonig saga
tulation

att

svensk historia en nattsvart tråd

mote med

heter kapitulation vid forstå

transitotrafik

skedde det

sig fångna.

Från detta ogonblick invåvdes

som

likvål

kåmpade

svenskarna, Europas undermån, varken

bara undergivet gav

Och

och

om

kapi-

isolering.

kapitulerade på nytt en svensk armé for ryssarna utan att

lossa ett skott.

Den gången

var det vid Helsingfors, efter

ett felslaget

forsok att återvinna de forlorade finska provinserna. Efter

malplacerat forsok
cerat sått att

ett

något

neutralitet sokte svenskarna

på ett lika malplamanovrera bland de europeiska makterna vid borjan av
till

Napoleonkrigen. Till

slut anfoll tsaren

Finland

i

februari 1808, och

några få månader senare kapitulerade ån en gång en starkt fåstnings-

skyddad svensk armé (Sveaborg) vid Helsingfors utan att kåmpa. Så
annekterades hela Finland av Ryssland och blev sjålvståndigt 1917
efter bolsj evikrevolutionen.

Gustav

1771 oppnade ridån for slutakten i Sveriges återforvisning till de mindre statemas rad, makterna av andra
ordningen. Perevolotjna hade intråffat 1709, men forst 1788, når

Gustav

III :s trontilltråde

III gjorde sitt sista, katastrofala forsok att återvinna

svensk

overlågsenhet over Ryssland, borjade svenskarna på allvar inse att

dem. Från den stunden har
de med besatthetens skråck sett på Ryssland som sin livsfarliga arvfiende. Kung Gustavs son gjordes till syndabock for det misslyckade
kriget 1808-09, då Sverige forlorade hela Finland, och avsattes. Kroderas militåra genius for

alltid overgivit
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nan erbjods

åt Bernadotte,

fransk protektion

med

mot

en av Napoleons marskalkar,

det fruktade Ryssland.

Men

syfte att få

i

når Bonaparte brot

1812 gick Karl Johan, som Bernadotte hette i Sverige,
over på rysk sida och vann dårmed som svenskt unionsland det dittills under Danmark lydande Norge. Unionen blev ett tvångsåktenskap
och upplostes efter ståndiga stridigheter 1905, då stormaktemas intertsaren

vention mojligen forebyggde krig.
Efter Napoleonskrigens slut 1814 uppgav Sverige formellt

mem,

Berovat

sin definitivt sista kontinentala besittning.

som om ock

Vorpom-

alla

band,

dock gett landet någon kontakt med
Europa, var Sverige på nytt obemårkt och isolerat, som det varit tre
århundraden tidigare.
I

olikhet

egen

aldrig så svagt

med Schweiz

fri vilja

deklarerade Sverige aldrig neutralitet av

utan underkastade

sig

den

i

brist

på

båttre.

Om

schwei-

zama

sjålvmant avtrådde från historiens scen så låt sig svenskama

stållet

fockas

och

i

På Wienkongressen 1815 bad Schweiz om neutralitet
den garanterad av stormaktema, medan svenskama inte

fick

ut.

utfårdade någon neutralitetsforklaring forrån vid forstå vårldskrigets
utbrott 1914.

Kanske termen icke-krigforande,
konflikt, ger en båttre bild

som

i

betydelsen undvikande av våpnad

av Sveriges stållning ån ordet

ju också innebår en sinnets attityd.

Under

neutralitet,

1800-talets forra hålft

vacklade Sverige mellan Frankrike och Ryssland.

Med

Tysklands upp-

makten svångde de svenska sympatierna over dit, och efter
det franska nederlaget mot Preussen 1870 blev Sverige andligt sett en
tysk koloni i Norden. År 1914 stodde Sverige centralmaktema och
stigande

till

ledamoter av regeringen foreslog en politik de kallade ”aktiv neutrali-

varmed de forstod att hjålpa kaisem med alla till buds stående
medel utom vapenmakt. Exakt samma fras återupplivades ett halvsekel
tet”,

senare under liknande omståndigheter,

i

antiamerikansk hållning under kriget

Vietnam.

I varje fall

i

det fallet for att beteckna en

lyckades Sverige hålla sig utanfor forstå vårldskriget och

forklarade sig på nytt neutralt 1939. Icke desto mindre

kama
fram

att
till

tillåt

man

sånda trupper och forråd genom svenskt territorium ånda
1943.

Når

detta år tidvattensvågen vånt sig

till

de allierades

formån, stoppades transitotrafiken och utforseln av jårnmalm
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tys-

till

Tyskland minskade. Svenskarna hade på så vis också undgått andra
vårldskriget och fått ett och ett halvt århundrades oavbruten fred och
isolering,
att stdras

som mojliggjorde for dem att utvecklas på
av ovålkommen utlåndsk inblandning.
utveckling.

varit personlighetens, individualitetens

och

Men

alltfor

eget satt utan

genomf or andet av Utopia har

Ett av de allvarligaste hindren for

stor osåkerhet

sitt

mycket motstånd

Den

infor alltfor

myndighetemas

i

svenskarna har besparats detta bekymmer; bland

kalkyler.

dem har

be-

greppet individualitet och personlighetens utveckling grovt och skåndligt hållits

trått

tillbaka

genom århundradena. Svensken har

utanfor gruppens sloja; han år medveten

någon allmån kategori, som medlem av

Han

om

sig sjålv

en klan

ett folk,

aldrig fram-

bara genom

eller ett parti.

har oberort bevarat sin hångivenhet for en tingens hierarkiska

ordning och en exempellos kårlek
har forblivit

och skrån.

ett land, inte

Den

korporativ organisation. Sverige

av individuella medborgare utan av grupper
i

Sverige en mottaglig

med Våsteuropas

åndamålsenliga men-

industriella revolutionen fann

mil jo och behovde inte brottas

Sverige år ett land dår

talitet.

till

moderna

institutioner

inympats direkt

på en medeltida sinnesforfattning.
Detta hånger samman med att det aldrig funnits någon renåssans
Sverige.

Renåssansen år

allt

for alla;

den år en konstriktning,

i

ett åter-

upplivande av den klassiska bildningen och lårdomen, humanismens

framvåxande, kunskapens framsteg
varv.

Summan

eller

borjan på upptåcktemas tide-

av dess beståndsdelar år den kraft som skapat den

moderna våsterlåndska månniskan. Dess levande

hjårta år upptåckten

av individen.

Hår

den verkliga skillnaden mellan renåssansen och medel-

Medeltidsmånniskan

tiden.

endast
att

ligger

med

som medlem av någon

hon var en

individ

med

sin instinkt for kollektivet existerade

grupp. Renåssansmånniskan upptåckte

alldeles

egen

identitet.

den bemårkelsen var renåssansen begrånsad till Våsteuropa. Den
fanns inte i Sverige lika litet som den fanns i Ryssland, och svenskarna
I

delar

med ryssama den

outvecklade individualitetens kånnetecken.

svenskarna aldrig deltagit
att

tånka och handla

intakt,

i

i

Då

upptåckten av personligheten fortsåtter de

grupper.

De

har bevarat sin medeltida kårna

medan den våsterlåndska månniskan

år renåssansens arvtagare.

23

Har

ligger

den grundlåggande skillnaden mellan Sverige och våster-

landet.

Den hierarkiska
Den undergråvdes

samhållssynen var en

vital del

av medeltidens

sjal.

genom renassansen, men i Sverige
(som i Ryssland) har den overlevat mer eller mindre oanfaktad. I
overensståmmelse dårmed var personlig stolthet den mest klandervarda av de medeltida syndema och i dagens Sverige utgor den fortfarande

ett

i

vasterlandet

av de svåraste brotten. Sjålvutplånande ar den obligatoriska

dygden.

Den
anda

europeiska renåssansens forfattare dyrkade individualiteten

poserande och ren nyckfullhet. Några svenska paralleller kan

till

inte dras

emedan Sverige saknade samtida

skribenter.

Fore sjutton-

hundratalet fanns det praktiskt taget ingen svensk litteratur; fore
Strindberg

i

sent 1800-tal fanns det ingen dramatik.

Men

svenska dik-

tare har alltid formedlat ett kuriost intryck av anakronism. Sveriges

men hans

nationalskald Carl Michael Bellman levde på 1700-talet,
vårld

med

dess pessimism och dess melankoliska forhårligande av

dryckenskapen år den medeltida balladens.

Och åndå

påstår den

moderne svensken att Bellman fortfarande uttrycker hans kånslor som
ingen annan formår det.
Faktiskt år de

med en

flesta

svenska skribenter och poeter genomdrånkta

som man kånner

morbiditet och en grymhet

medeltida.

De

reducerar månniskoslåktet

som

till

igen

som

rent

stereotyper och behandlar

som formelmåssiga symboler.
Att låsa en modern svensk roman eller se en modern svensk film år
oftast att kånna en omedelbar nårhet till medeltidens vårld. På så vis
dess karaktårer inte

individer utan

Ingmar Bergmans medeltidsmoraliska film, faktiskt
exempel på moderat svenskt filmskapande. Spontanitet och

år Sjunde inseglet,
ett typiskt

individuella vården overskuggas av en mork, tryckande kånsla av

odesbundenhet. Det år som

om

Boccaccio, Cervantes, Shakespeare,

Rousseau och den europeiska personlighetens apostlar

Genom

all

aldrig existerat.

svensk historia, inom alla klasser, år personligheten

mårkvårdigt oåtkomlig. Det gåiler

i

lika

mån

for Erik den heliges

på 1100-talet som for Karl XII:s på 1700-talet - eller på 1800talet Alfred Nobel, mannen som uppfann dynamiten och instiftade det
ryktbaraste av alla litteråra pris. De hade alla sållsamt outvecklade
gestalt
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karaktårer, och deras kronikorer har in te hjålpt

lång tradition

bakom når

upp saken. Det

ligger

idag en svensk undervisningsfunktionår kan

saga, att ”vi ar inte intresserade av en manniskas personlighet, endast

av hennes handlingar”.

Renassansen
definition,

i

inom

sin fullandade gestalt bar, nastan
sig frot

till

genom

Den framskapade

konflikt.

inte

sjalva sin

bara upp-

som ledde till begreppet personlig frihet, utan
också uppfinningen av ” staten som konstverk” - med krav på servila

tåckten av individen,

Dessutom framgick ur renassansen, såsom ett lårdomens
upplivande och en upptåckt av vårlden, också teknologin, som

lakejer.

återi

sin

tillåmpning på samhållet aven den erfordrar undergivet folk och allra

Ur dessa inneboende motsåttningar framvåxte, kan man saga, de spånningar som plågar den industrialiserade våsterlåndska vårlden. Samma process som fodde de

helst individens

drunknande

i

gruppen.

vetenskapliga och tekniska revolutionerna skapade också oppositionen

mot dem.
Det hade

sjålvfallet varit att foredra

om man

kunnat acceptera det

ena och forkasta det andra. Det år vad som har skett i Sverige. Medan
de svenska hårskarna från 1500-talet och framåt importer at renåssansens idéer for att fullkomna den centraliseiade stat de tagit

frånvaron av renåssansen
tion befriat

dem

från

dualitetens våsen att

Vare

allt

som en

sin

motstånd. Det ligger nåstan

i

sjålva indivi-

den måste innebåra motstånd mot

instinktiva

arv, har

personlighetsutvecklingens revolu-

sig individ ualism eller opposition

karna bevarar

i

har våxt upp

i

auktoritet.

Sverige. Svens-

underkastelse under den hierarkiska

organisationen, handlar och tånker

i

grupper, alltid ovilliga att mot-

och dårmed har de underlåttat sina reformatorers och administratorers uppgift till den dag som år idag.
Besparad individualitetens handikapp har svensken genom att kvarsåtta sig order uppifrån,

stanna

i

gruppens omfamning också

blivit

besparad den personliga

vånda som orsakas av foråndringar. Då han saknar varje personlig
upprorsinstinkt har han alltid foljt sin hjord. Dessutom har sociala foråndringar gjorts smidiga och smårtfria genom det svenska politiska
systemets sårprågel.
passats
tioner.

till

Den

Den

en specialiserad mekanism som ansnabbt verkstållande av den centrala byråkratins inten-

lagstiftande

består

i

makten år

svag, exekutiven stark,

och århund-
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raden igenom har den reella makten legat hos regeringens administrativa maskineri.

har riksdagen, det svenska parlamentet,
regerat suverånt. Det var under den s.k. Frihetstiden, som varade från

En enda gång

1718

till

i

sin historia

1772, från Karl XII:s dod

till

III:s regering

Gustav

sållsamt mellanspel av parlamentarisk supremati

i

-

ett

en artfråmmande

Riksdagen bestod den tiden av de fyra samhållsståndens rent
medeltid forsamling: adeln, pråsterskapet, borgerskapet och bondema.

miljo.

Adeln hade inte bara makten i riksdagen, den hade också håvdvunnen rått att regera, i det riksrådsåmbetena och den civila åmbetsmannakårens samtliga hogre rangplatser var reserverade for detta
stånd enligt lag. (Jåmforelser kan vara odiosa, men for att forstå den
ensamstående utvecklingen

i

Sverige år det vårt

edikt av sådant slag aldrig existerat

långe en

makt

i

kungariget, stadfåst

i

England och
sitt

komma
att

ihåg, att ett

de lågre stånden,

foretråde redan

på 1600-talet.)
i hånderna på

Sedan medeltiden hade den exekutiva makten lagts
riksrådet, en kommitté av adelsman som utnåmndes av kungen. Riks-

dagen var dels en rådgivande, dels en bekråftande forsamling; dess
huvudfunktion var att godkåna kungliga befallningar. Men den hade
dock en betydande konstitutionell roll att spela: den beståmde vad

makt kungen

skulle ha.

Under

Karl XII fick

han regerade fram-

han begårde.
obegrånsad makt, ty riksdagen kånde igen en stark

kungen de

gångsrikt erholl

forutsåttning att

privilegier

kung når de såg honom (han årvde envåldsmakten från sin far
Karl XI, som tilltvingat sig den når den sjålviska hogadeln svikit i
Skånska kriget). Hans dod inledde en period av tronfoljdstvister och
svaga monarker, en signal for riksdagen att ta hem makten. Dess båda
aristokratpartier, Hattama och Mossorna, slogs om herravåldet och
en invecklad och forvirrad partipolitik florerade genom storre delen
av Frihetstiden.

Når Gustav

III besteg tronen

1771 antog ståndema

acceptera den rådande situationen.

inskrånkningar

i

Men kung

de kungliga prerogativen

aristokratisk despotism skulle styra Sverige.

att

han

skulle

Gustav ålskade vare

eller att

Med

sig

vad han kallade

hjålp av krigsmakten

och en del missnojda adelsmån genomforde han 1772 en statskupp
och satte i ståndervåldets stålle en kunglig halvdespotism av personlig
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samma

ståmpel. I den

dagen

år kungjorda konstitutionen degraderades riks-

en underordnad forsamling

till

med

vissa rudiment av sina tidi-

Kungen tillskansade sig både den lagstiftande och den
makten och anfortrodde den senare åt riksrådet och

gare privilegier.
verkstållande

åmbetsmannakåren.

Kung Gustav

hyllades från alla håll for att han utrotat riksdagens

korruption. Fastån han nåstan gjort sig kvitt parlamentet

var hans undersåtar utan bekymmer. Det var få
styrelsens

som

i

proceduren,

frågade efter

form så lange den bara fungerade som den skulle - det

gamla vanliga i svensk historia.
Gustav III håmtade sin styrka från en allians med byråkratema,
som återfått den auktoritet de forlorat under Frihetstiden. Men efterhand som hans regering fortskred blev han infekterad av upplysningsidéerna och lekte
styrelseskick.

med

tanken på

Han mordades

ett

återvåndande

till

parlamentariskt

1972 efter en konspiration bland byrå-

kratema som ån en gång kånde sina prerogativ hotade. (Svensk historia skildrar bakgrunden något annorlunda). Det sista av de få forsoken
i Sveriges historia att bryta byråkratins makt hade forebyggts.
For lång tid framåt fordomdes nu Frihetstiden som en epok av
falskhet

och bristande

effektivitet,

ett

bevis på att parlamentarisk

med politisk korruption. Byråkratin blev
vidaste kretsar ansedd som den enda pålitliga garanten for heder i det
offentliga livet, och det var den principen som ledde Sveriges utvecksupremati var liktydig

ling från kunglig

despotism

i

till

byråkratema var ångsligt måna
så

en form av konstitutionellt

om

att

styre.

Om

bevara sin traditionella makt,

hade de stod hos ett folk som misstrodde politiker.
Efter mordet på Gustav III (och hans sons avsåttning) utarbetades

den moderna formen for svenskt landsstyre i en procedur som ledde
till en ny grundlag år 1809. Montesquieus sats om åtskillnad mellan
de lagstiftande och de exekutiva funktionerna inbyggdes men på ett
satt som klavband riksdagen och overdrog makten åt byråkratin.
Exekutiven gjordes stark och riksdagen avstångdes från varje direkt
inblandning i dess angelågenheter. Kringgårdad som den var av restriktioner arbetade riksdagen långsamt,

obstruktionens negativa roll

i

och som dess funktion fastslogs

spelet.

Riksdagen saknade direkt kontroll over det administrativa

stats-
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maskineriet. I syfte att likval ge den någon insikt

i

byråkratins skotsel

av årendena inrattade den nya forfattningen Justitie-Ombudsmannens
åmbete.

Han

dighet att se

skulle vara ett slags parlamentarisk
till

de

att

var en nodvandig lånk
cipen

om

ambetsmånnen

civila
i

ett

system

åtskillnad mellan

som

till

vakthund med skyl-

holl sig

till

reglerna.

Han

det yttersta fullfoljt prin-

den laggivande och den verkstållande

makten.

Det var en unik anomali i 1809 års grundlag,
på principer av moderat politiskt tånkande den

att

oaktat den byggde

likval vidmaktholl

medeltida folkrepresentations former. Stånderna ågde bestånd
1865, då det forstå
stånd.

med

Det utgjorde

modema
ett

parlamentet

och franska

Ståndernas långa fortlevande betydde
liv

gjorde en korporation

Sveriges historia

ett

lagligt

till

sjålv

forebilder.

bevarande av medeltidens

fram emot 1800-talets

med

intill

kom

tvåkammarsystem, liksom konstitutionen

vissa lån från amerikanska

korporativa politiska

i

en

slut.

Varje stånd ut-

kringgårdade privilegier. Adeln och

pråsterskapet grundade sina krav på bordsrått och kunglig utnåmning.

bondeståndet hångde på innehavet av fri odaljord. Men
borgarståndet var kanske likval det som erbjod det tydligaste exemplet

Upptagande

i

på rent medeltida form. Det utgjorde en forsamling av stådernas yrken
och nåringsfång, och kvalifikation for valbarhet var medlemskap i ett
skrå eller kopmansgille. Ett dylikt
flesta

yrken och

dårmed var
tion, inte

ett

i

allt

medlemskap var

obligatoriskt

i

de

kringgårdat av restriktioner, så att rostråtten

privilegium

som meddelades av en

korporativ organisa-

av staten direkt.

Hattar och Mossor hade utgjort

ett

mellanspel, de hade inga fore-

gångare och efterlåmnade inga arvtagare. Svenska politiska partier i
modern mening borjade framtråda forst mot 1800-talets slut och blev
inte fast etablerade forrån

omkring tvåhundra år

under 1900-talets forstå årtionden. Det var

efter

grundandet av whigs och

England dess partisystem, och några decennier

tories,

som gav

efter utvecklandet

av

liknande institutioner på kontinenten.
Efter ståndsrepresentationens slopande 1865 framtrådde två olika

meningsflockar: liberalerna

lantmånnen

som

foretrådde stådernas medelklass, och

de rostberåttigade bondema. Liberaler och agrarer
var inga egentliga partier, de var bara de gamla borgar- och bonde-
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eller

stånden anpassade efier

Det

modema

parlamentariska former.

forstå verkligt politiska partiet

propagerade vissa idéer och hade

som framtradde under

kraterna

utstråckning behåller de an
listiska

ett

partiema ar

i

Sverige,

i

den meningen

att det

bestamt program, var socialdemo-

1800-talets sista decennium. I viss

dag detta sarkannemarke.

i

De

icke-socia-

realiteten bara intressegrupper eller klassflockar,

och på den grunden år ideologin

Under

i

i

verkligheten vånstems monopol.

1900-talets tre forstå årtionden och ett halvt dårtill utveck-

lades den svenska partipolitiken

stod socialdemokraterna,

som

nuvarande

sin

till

tidigt

kom

att

gestalt.

På ena sidan

dominera både landet och

riksdagen, på den andra de konservativa (hogern), de liberala (senare

och bondeforbundet (senare

folkpartiet)

centerpartiet).

I

stort

sett

foretråder hogern affårslivet och de lårda yrkena, liberalerna småbutiksfolket

och stadsmedelklassen, centern bondema och lantarbe-

tama.

med ståndemas

Oaktat klassprivilegiema forsvann

avhångde

rostratt

och valbarhet

till

slopande 1865

riksdagen av formogenhet och in-

som under flera årtionden gjorde storre delen av folket
icke rostberåttigat. (Som en jåmforelse kan meddelas att den engelska
arbetarklassen gjordes delvis rostberåttigad av Disraeli i Andra rekomst, något

formbillen 1867; Bismarck gjorde

detsamma

man, och 1921

fick

Preussen 1866. Sverige

År 1909

foljde efter forst ett kvartssekel senare.)
rått for

i

också kvinnorna

infordes allmån rost-

rostratt.

Socialdemokratema, de forstå forespråkarna f5r allmån

rostrått,

var

från borjan inte ett riksdagsparti, och striden for rostråtten måste dårfor foras
foljd

mot parlamentet

i

stållet for

dårav fick rostråttens utvidgande

det

i

i

som

i

andra lånder.

Som

Sverige den paradoxala effek-

ten att minska respekten fdr riksdagen och kvarlåmna en beståndig

på parlamentariska institutioner.
Liksom ståndsrepresentationen fortlevde i politiken, så hade inom
jordbmket vidmakthållandet av ågomas småparcellodling konserverat
ett medeltida system fram till modem tid. Bondebmk i många små

flåck

parceller, ett system

hade forsvunnit
I det

I

svenska
detta

i

de

fallet

som hårskade

i

Våsteuropa under medeltiden,

flesta lånder långt

innan så blev

varade det ånda fram

till

fallet

i

Sverige.

1800-talets forra hålft.

system bearbetade lantbrukaren inte enhetligt samman-
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hångande agor utan hade

sin jord utstrodd

i

hångande smala strimmor. Naturligtvis kunde man
uppstyckad egendom på egen hand, utan
Småparcellbruket blev

odlas kollektivt.

av osamman-

ett virrvarr

all

inte

bruka en så

åkerjord måste

slutgiltigt

istållet

slopat och jord-

hågnad foreskriven 1827. I olikhet mot de engelska hågnaderna på
1550- och 1700-talen resulterade den svenska versionen vare sig i

någon utvidgning av storgodsågamas jord
icke jordågande bonder

som

eller

i

framskapandet av

stådema och dar blev proletariat. Systemet genomfordes hår med storre råttvisa. Bonderna blev
inte egendomslosa, de fick bara foråndrade ågobilder och dårmed ett
flyttade

till

nytt arbetssått.

Trots sin hoga materiella standard och
var Sverige fram

till

tekniska framåtskridande

sitt

1950-talet huvudsakligen ett bondeland, och det

berodde på den industriella organisationens unika form. Det var de
s.k. bruken, till vilka inget exakt motstycke kan uppletas i andra lan-

denna sårpråglade organisations isolering framvåxte en måktig
kånsla av gemenskap. Det var inom bruket som många av det modema
der. I

Sveriges institutioner våxte fram: bruket var den svenska vålfårdsstatens vagga.
I ett

bmk

var bostadsråtten knuten

till

arbetet.

Fram

till

1800-talets

kunde en bruksarbetare inte byta arbetsgivare utan sårskilt tillstånd, och stod han i penningskuld till principalen var han enligt lag

slut

tvungen

Om

att stanna.

bruksarbetaren således inte var helt

omhåndertagen av
stållande blev

en

sin

bmksherre. Forutsatt

han forsorjd på

liten pension.

fri,

sin

att

så blev

han åtminstone

han arbetade

tillfreds-

ålderdom, fick tak over huvudet och

Bruksågaren tillhandaholl också

gratis

hålsovård och

skola.

Arbetet vid bruken erfordrade djupgripande samarbete och under-

ordnande under gruppens behov.

- jam verk, kopparhantering
organiserade

i

oavhångighet.

arbetslag och

En

Vad ån

det gållde for sorts industri

eller sågverksrorelse

kunde

-

så var

dåligt tillåta sig lyxen

mannen

av personlig

kånsla for kollektivets båsta utvecklades. I sådan

miljo florerade helt naturligt fackforeningsprincipen, och ur dess disciplinåra påtryckningar framvåxte det sållsamt starka grepp

svenska arbetarrorelsen har på befolkningen.
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som den

Inom bruken bevarades utan avbrott ålderdomliga svenska beteendemonster som forsåg det framtrångande industrisamhållet med en
fast historisk grundval.

betydde

ett brott

med

Om

i

England den

industriella revolutionen

det forflutna så blev den

i

Sverige

i

stållet

en

fortsåttning av detta.

Med
politisk

industrialiseringens framåtskridande fick fabrikorema storre

makt och bruksågarna borjade

sina patriarkaliska traditioner.

Av

influera

på

lagstiftningen

med

den orsaken har svensk industrilag-

vågande drag av vålfård over sig.
Arbetaren kånde en djupt ingrodd lojalitet mot sitt bruk och alla
dar. Det var klanens trohet, och man såg upp till bruksågaren, brukspatronen, som till en klanhovding. (Attityderna lever ån idag, fast
stiftning alltid haft ett tungt

brukspatronens plats intagits av verkstållande direktorn. Nuets svenske

VD

år inte bara en hogt hedrad

-

eller

fruktad

- person bland

affårs-

kolleger utan också en far for sina arbetare. Jag motte en gång en
taxichauffor, en rabiat socialist och fackforeningsman,
att

han en gång

att

hora en enkel katolsk bonde

varit privatchauffor for

en

som

viss brukschef.

med vordnad

tala

om

skrot

med

Det var som

en audiens hos

påven.) Det fanns naturligtvis också dåliga patroner och missnojda

och det fanns konflikter nog och mer ån nog. Men bitterhet
och agg mellan chef och anstållda fanns det inte. I stållet fanns det
arbetare,

en omsesidig respekt som overlevat

alla

spånningar och kriser for

dåmpa och utjåmna de nuvarande arbetsrelationerna.
Den svenska industriella revolutionen genomfordes

att

efter 1880, långt

England och något senare ån i ovriga våsteuropeiska lånder. Inte desto mindre har fabriksmanufakturen i sin forindustriella
form en lång historia i Sverige. Bruken fick sin slutgiltiga gestalt på
senare ån

1600-talet,

i

men de

industrier

långt tidigare. Sverige år ett

på vilka de var baserade hade existerat
land av skogår och floder, rikt på jåm

och någorlunda på koppar. Jårnhantering var kånd sedan ca 500 år
f.Kr., bronshantering femhundra år tidigare. Trå och timmer i overflod gav brånsle

De

till

nedsmåltning av malmen.

åldre gruvidkarna var delvis bonder och jågare;

detsamma var

som odlade sin egen
husbehov. Fram till 1800-talets

och

också bruksarbetaren,
skjuta vilt

till

och stadsproletariat faktorer utan

jordlott

lilla

slut

fick

var industriståder

storre betydelse.

Bruket var den
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svenska industriella revolutionens vagga och arbetarklassen var bon-

Forandringen av det svenska samhållet har baserats på jordbru-

der.

karens tånkesått.
Industrialiseringen genomfordes nåstan smårtfritt.

Den

kollektiva

som nedårvts från de
gamla bondesamfålligheterna och bruken, var exakt vad som erfordrades for att gå iland med det tekniska och sociala uppsving som den nya
mentalitet och den korporativa organisation,

tiden medforde. Kapitalet och arbetet organiserade sig snart

syfte

i

Fackforeningama borjade på
1880-talet. År 1897 grundades LO, de svenska fackforeningamas
landsorganisation, och fick sig snart anfortrodd betydande makt av
driva

att

sina

underhandlingar.

effektiva

medlemmar,

disciplinerad

så att

den

tidigt

framstod som ledare av en starkt

och monolitisk organisation. Foretagarna svarade med

att

1902 grunda sin egen sammanslutning, SAF (Svenska Arbetsgivareforeningen), och kring 1908 hade centrala loneavtal kommit till stånd.
Foretagarna erkånde på
sig

strilivet
i

stadium arbetarnas

rått att organisera

forsvar av sina legitima intressen, och den svenska fackfore-

till

ningsrorelsen undgick

ter

tidigt

andra lander.

i

sjal

dårmed det undertryckande som

och

De

tidiga

fackforeningspamparna var byråkra-

hjårta, uppenbarligen

lingsbord ån på barrikaderna.

serade forhandlingar

med

De

forbittrat indu-

mer hemmastadda

ogillade strejker

cheferna

- och på

vid ett forhand-

och foredrog

civili-

det hela taget ville che-

ferna detsamma.

Men

i

borjan av detta århundrade manovrerade

fackforeningar in
retrått

i

ett låge

var omojlig och

sig foretagare

och

rorande resta lonekrav, från vilket varje

som 1909 ledde

till

den enda generalstrejken

i

Fackforeningama kapitulerade snart infor arbetsgivarnas styrka och de strejkande återgick till arbetet utan att deras
svensk historia.

krav tillmotesgåtts. Strejken hade forsvagat fackforeningama och misskrediterat

LO, men foretagarna avstod

hogsint från att anfalla fack-

foreningarna och undergråva deras inflytande.
så vis fått reorganiserade sig fackorganen

Med den

och frigjorde

tidsfrist

de på

sig från tron

på strejken som praktiskt våpen. Den blev for dem enbart ett skråckmedel som skulle slagit fei om det tillgripits. Foretagarna fruktade inte
fackforeningama utan anarkin och godtog dårfor med jåmnmod LO:s
återupplivande,
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emedan de på

så vis fick en enda, våldisciplinerad

organisation att forhandla med. Efter storstrejken 1909 har såvål arbetet

som

oppen konflikt som fordarvlig och

kapitalet betraktat

forlust-

bringande.

Under

storre delen av de senaste sjuhundra åren har svenskarna

haft turen att

kunna

Europa med vad det behovt. Under

forse

sjof artens tid levererade Sverige

till

lander

med

segel-

kust barrtrådstjåra for

backdiktning av fartygsskrov och hoga granstammar for master. Når

på koppar kunde Sverige stå till tjånst med
har alltid ront efterfrågan for krigen, och alltsedan medelhar hårvidlag svenska produkter varit mycket eftersokta.

på 1600-talet
varan. Stål
tidens slut

priset steg

1800-talet skapade ett behov av att

Når folkskolundervisningen på

låsa stod de svenska skogarna redo att tillhandahålla tråmassa for
tidningstryck.

Med

undantag for en kort overgångsperiod på 1600-talet i Delaware, deltog Sverige aldrig i vare sig den forstå koloniseringen av
Amerika eller i uppdelningen av Afrika. Dåremot ågde under 1800talet

en formlig folkvandring av bonder rum

i

form av en enorm emi-

Amerika. Den framkallade den forstå kulturinvasionen
bland Sveriges lagre klasser. Lån utifrån hade varit uteslutande de
hogre klassernas angelågenhet, och fram till utvandringen till Amerika
gration

till

låg befolkningens stora

Nu

tionen.

den inhemska

tradi-

hem

Sverige.

till

svenska lågre klasserna lårde

deras styrare vånde tillbaka

franskvånnen Gustav

landet,

men den bleknade

Genom

III

hade

Modern

en hel del

i

om

Amerika, medan

infort fransk kultursupremati

bort efterhand

Preussens seger

hade de hogre klasserna
absolut allting.

sig

den tyska kulturdominansen. Den upp-

till

riktige

tens tinnar.

i

forde återvåndande svenskamerikaner och breven

amerikanskt inflytande

De

massa nedsånkt enbart

i

som Preussen

steg

till

i

mak-

fransk-tyska kriget 1870-71

Sverige på nytt vånt sig

till

Tyskland for

politik var tysk importvara, från imitationer av

Bismarck som exponent for en stark patriarkal stat på hogerkanten
till socialdemokratin på den vånstra flygeln. Undervisningsvåsendet
kopierade preussiska forebilder; de skona konsterna kastade av sina
galliska klåder

Detta

fortsatte

vårldskriget,

3

och svepte

sig

oavbrutet

tysk

kappa

fram

till

i

som medforde en

i

stållet.

Tysklands nederlag

del anglosaxiska inflytelser.

i

forstå

Men

den
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tyska kulturen hade fortfarande makten och tyskan forblev Sveriges
forstå utlandsspråk

anda

till

naziststatens sammanbrott. Forenta Sta-

rangen av supermakt sopade bort den tyska
kulturen från Sverige och satte amerikanskt inflytande i stållet. Kulternas uppstigande

turen foljde

i

till

svårdets spår.

Idag år Sverige en av de rikaste och tekniskt mest avancerade

sta-

Det år en anmårkningsvård prestation om man betånker landets efterblivenhet tills for foga mer ån hundra år sedan, då
det tillhorde Europas fattigaste lånder, jåmforbart endast med Ryss-

tema

i

vårlden.

land och balkanstatema. På 1600-talet fanns det bara fyra låkare i
hela landet, vid 1700-talets slut mindre ån hundra. Sverige intrådde
i

1800-talet trehundra år efter sin tid

fullt berett

men

uttrådde ur

samma

sekel

for 1900-talet.

inhemsk kultur forsenade Sveriges framåtskridande. Det var strångt taget inte forrån på 1700-talet som en
verklig svensk kultur borjade utvecklas. På de skona konsternas och
Isolering och frånvaro av

litteraturens fålt tog

den formen av antika och franska imitationer; på

naturvetenskapemas var originaliteten storre. Frihetstiden framskapade Linné, botanikern som uppfann det modema klassificeringssystemet, och ingenjoren Polhern

som

foregrep

kommande

uppfinningar,

och lopande band.
Olustiga infor metafysiska problem år svenskarna genuina materia-

sårskilt vattenturbinen

lister

på

ett

så utpråglat sått att det år svårt att finna motstycken.

år fantasilosa

till

har koncentrerats

De

fullkomlig overdrift, och deras avsevårda begåvning
ingenjorsteknik, tillåmpad naturvetenskap och

till

systematiserande av tillgånglig kunskap. Det vålstånd
Sverige under de senaste hundra åren har sin grand

i

som

framtrått

i

uppfinningsrike-

en bojelse for tillåmpande av nya framsteg som gjorts utomlands. Och en ingrodd benågenhet att se vårlden enbart i ekonomiska
termer gjorde svenskarna till hångivna dyrkare av teknologin långt

dom och

innan detta blev

Den andra

fallet

i

de

stora kållan

flesta
till

andra lånder.

svensk talang ligger

som

haft en icke overskattbar effekt

livet

har det betytt overlågsen foretagsdrift,

stat

som

anpassat sina organ

till

administrationen,

på landets utveckling.
i

I affårs-

det offentliga livet en

exploatering av

nomiska och teknologiska kraft och makt.
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i

modema

tiders eko-

Sverige blev således 1900-talets teknologiska revolution

I

ordentligt

hog grad

politisk instinkt
sig

men

favoriserad.

Den hade

nått ett land

i

med

Svenskama var

vål anpassade

hade likriktade

attityder

visningssystem.

De

med

som

till

De

styre.

en centraliserad administration och

kontrollerades av ett monolitiskt under-

var djupt nersånkta

inte.

foga

forkårlek for byråkratin, dår folket underkastade

en hierarkisk tingens ordning och accepterade diktatoriskt

viden råknades

utom-

i

kollektivt

tånkande och indi-

var komplett materialistiska och obelastade

som de var accepterade de
vad som dukades fram åt dem och upptog vad som helst bara det var
nytt. Andra folks krig gav dem kommersiella formåner, men sjålva
undgick de att bli indragna. Då de var såvål geografiskt som intellektuellt isolerade, besparades de utlåndska inflytelser som var i strid
mot varandra och f 51 j de bara en riktning åt gången. Situationen måste
ha varit som skråddarsydd for det system som skulle komma.
andligt bagage. Kulturellt outvecklade
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Arbetsfreden och det moderna

3.

Sveriges skapande
I

likhet

med

Sovjetryssland ar vår tids Sverige skapelsen av en enda

Dess långa

politisk meningsflock, det s.k. socialdemokratiska partiet.

makten har sammanfallit med teknikens framstormande och

tid vid

genomforandet av en forsenad

industriell revolution. I våsterlandet

till-

hor industrialiseringen redan historien, och ansvaret for dess fullgorande har mer eller mindre glomts bort under tidernas gång. Men i Sverige

som

Ryssland ar processen ånnu levande

i

tydligtvis

den oforandrade regimens verk.

I

i

folks

hågkomst och

bådadera fallen kan dårfor

en enda politisk flock gora anspråk på den exklusiva fortjånsten av att
ha moderniserat ett efterblivet samhålle. I Ryssland år det kommunismen,

i

Sverige år det socialdemokraterna

som

haft ledningen når

den obrutna foråndringen genomfbrdes.

Det socialdemokratiska partiet har dominerat Sverige sedan århundradets borjan. Deras frammarsch underlåttades i hog grad genom
riksdagens mångpartisystem. Sverige har undgått tvåpartisystemets ly-

sande dueller och dramatiska enkelhet.

I

England forhindrades Labours

uppmarsch genom de konservativas mer eller mindre odelade, enhetliga massa; i Sverige fanns ingen dylik enad opposition. Socialdemokraternas fiender var delade i många grupper, och så fick de sin
mojlighet

De

till

snabb och ohindrad frammarsch.

fick vidare

god hjålp av de svenska riksdagspartiernas

klassbetonade struktur. Deras appell

de

rivaler,

har de

ensamma
suttit

for sex

Att
ett

i

storsta enstaka partiet

i

Mellan 1920 och 1970 har socialdemokraterna

eller

i

koalitionsministårer under 45 år; sedan

oavbrutet vid makten

månader

utom under

ett frivilligt

1932

interregnum

året 1936.

en konstitutionell

stat

med

fria val

under så lång

tid

genomfora

kvarblivande vid makten år någonting mycket sållsynt. Skålet

att det gått
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de arbetande klasserna sakna-

och sedan 1918 har de utgjort det

folkpresentationen.
regerat

till

strångt

kan sokas

i

till

det svenska socialdemokratiska partiets histo-

riska rotter.

Dess forsvurenhet

staten vadjar

till

till

kollektivismen och den korporativa

en kansla som ligger mycket djupt forankrad

i

den

Den utgor ett politiskt uttryck i modern form
grupptånkande, som genomgående fostrats av den svenska

svenska folkkaraktåren.
for det

historien.

Det ar en genomgående infodd

foreteelse,

om

aven

dess

ideologi år importerad utifrån. Partiets huvudopponenter, konserva-

tiverna och liberalerna, har inte kunnat appellera

till

svenskt kånnande

och tånkande utan upptagit fråmmande idéer, vars acklimatisering stott
på motstånd. Bådadera har under senare år sokt sin inspiration hos de
engelska partierna

med samma namn. Det

sett)

att

de stillatigande

som anser parlamentet okrånkbart och

(grovt

såtter individerna over kollektivet. Ingenting

kunde

godtar en politisk tro
schematiskt

betyder

vara mer fråmmande for svensk smak, och det olycksdigra protokollet
over de konservativa och liberala partiernas oden under de senaste fyra
årtiondena utgor en våltalig bekråftelse på att så år fallet. Det år
intressant att notera, att centerpartiet har

valar

som socialdemokraterna och

inom oppositionsgrupperna.

Å

samma

kollektivistiska grund-

dårfor också haft stdrst framgång

andra sidan

tillhor centern

i

verklig-

heten knappast oppositionen, det står bara liksom utanfor. Centerpartiet har nåstan alltid hjålpt socialdemokraterna ur klåmman når så
behovts; från 1952

till

1956 regerade det

hjålper vanligtvis regeringen

i

koalition

med dem, och

det

underminera liberalerna och de
konservativa. På så sått har socialdemokraterna en forankring som går
djupare ån politiken och har dessutom byggt upp ett slags privilegierad
i

att

maktstållning. Allt detta har de inte fått gratis, de har måst arbeta
ordentligt for det.

Når socialdemokraterna år 1932 eftertrådde en konservativ regering stod de ansikte mot ansikte med tryckande arbetsloshet och avtynande ekonomi. Det var helt enkelt den ”stora depressionens” svenska avkroksspegling, och då center- och hogerpartierna inte tycktes i
stånd att erbjuda

ett

botemedel, hade de rostberåttigade

i

stållet gett

vånstern dess mandat att forsoka.
Alltifrån
rat det

sitt

forstå framtrådande har socialdemokraterna proklame-

omedelbara forstatligandets ortodoxt

socialistiska trosbekånnel-

se jåmte inkomsternas nivellerande

Men

allt

och allomfattande sodal vålfård.
detta var bara en ideologisk flåskbit for de råttrogna. Bakom
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demagogi dirigerades

valtalarnas

trodde sig veta
katastrof.

De

att

partiet

som

reformer utan resurser oppnade vag for ekonomisk

ansåg det vara meningslos retorik

mens fordelning

tills

ansåg det dårfor

som

mer

det fanns

att gripa

sin forstå uppgift att

det radikala nyhetsmakeriet dårhån

Med

av nyktra ekonomer,

industrin huvudsakligen

i

tills

att tala

kring

i

om

rikedo-

De

forstå hand.

skapa vålstånd och låmnade

landet hade råd

med

sådant.

privata hander måste genomtrumfan-

det av statlig åganderått ån så lange bara hejda framåtskridandet. Att
alltfdr

snabbt bygga upp en vålfårdsstat skulle vara

att leva

over lan-

dets tillgångar. Dårfor exploaterade socialdemokraterna utan skrupler

det rådande kapitalistiska systemet och låt de ekonomiska formånerna
hålla

den långsamma takt som råttfårdigades av den ekonomiska

ut-

vecklingens naturliga tempo.

Återhåmtningsverkets arkitekt var finansministem Ernst Wigforss.

Genom

John Maynard Keynes stil forsvåra sig åt expansionistiska
budgetforslag och lågga pengar i allmånna foretag, såsom vågar och
kommunalhus, sysselsatte han de arbetslosa och satte fart på ekonomin.
Genom statliga lån och generos bolagsbeskattning uppmuntrade han
foretagarna att producera och investera mer. Det lonade sig att bygga
att

i

och oka produktionen. I december 1932 nådde arbetslosheten
sin hojdpunkt med 31 °/o, två år senare var den nere i hålften, och
vid decenniets slut råknade man bara 9 °/o. Exporten under 1937 låg
20 o/o over den under 1929; den jåmforbara okningen av tråmasseproduktionen, grundvalen for det nationella vålståndet, var 43 °/o. Den
over den for år
industriella produktionen for året 1939 låg 65
fabriker

%

1929 - och
rige

likvål stagnerade vårldshandeln

under samma period. Sve-

hade reparerat upp sina finanser båttre ån de

Och 1940 hade
gottgjort

flesta

andra lånder.

kommit over depressionen utan också
genom att hinna ifatt och rentav forbi de

landet inte bara

den sena starten

rika industristatema

i

våster.

Visst hade 1930-talets omedelbara resultat varit imponerande,

decenniets verkliga betydelse låg dock

ningen for vad

komma

skulle.

i

men

den ideologiska grundlågg-

Fattigdomens hotande spoke och skråc-

ken for arbetslosheten gjorde det mojligt for regeringen att leda utvecklingen på så sått, att nationen arbetade hårt under uppoffrande
av den omedelbara fortjånsten
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till

formån

for framtida vålstånd. Plan-

hushållningen var så påtagligt framgangsrik att den snabbt accepterades

Det år hår vi har att
soka dessa års avgorande betydelse for Sverige. Svenskama var indoktrinerade med idén om statlig ledning och intervention i ekonomin. Dessa tankar blev en del av den nationalpolitiska lagen och evani

alla låger, fast

geliet,

så att når senare

med

lyste

den var rent

sin frånvaro

tema kunde undvikas

i

I allt detta finner vi

mer

socialistisk politik.

radikala åtgårder vidtogs oppositionen

och de från våststaterna kånda hetsiga debatSverige.

en kurios parallell

till

utvecklingen

i

Ryssland.

båda lånderna innebar 1930-talet inråttandet av basbildande industrier och utforandet av ett grundlåggningsarbete for kommande framsteg genom regimer, som under tvånget att overvinna nationell efterblivenhet var besatt av idén om det ekonomiska framåtskridandets
prioritet. I bågge fallen lostes uppgifterna, med den påtagliga skillnaI

den

att

Sovjetunionen verkade

genom despotism medan svenskarna

fortfarande hade konstitutionell styrelseform.

Lenin har en gång sagt att ”elektricitet plus bolsjevism år lika med
kommunism”. Det var hans sått att forklara, att hans mål var att med
stormvindens fart modernisera Ryssland och att for det syftet begagna
en sammansmåltning av politik och teknik. På liknande sått uppfattar

for

de svenska socialdemokraterna sin rorelse som

den tekniska revolutionen, vars

fora och fordela de vålsignelser

kommit. For

att rått

syfte år att

som

kunna gora

planhushållningens nodvåndighet.

ett politiskt

våpen

befolkningen over-

till

naturvetare och ingenjorer åstad-

detta trodde socialdemokraterna

Men

de forstod också

planerarna planlågger, år det producenterna

som

deras planritningar måste bli skåligen meningslosa

att

på

medan

disponerar, så att
tills

ekonomin gav

medlen med vilka de kunde utfora sina manipulationer. Medan de sålunda borjade uppbygga hela apparaten for central planering, var de
samtidigt kraftigt engagerade i att blåsa nytt liv i den svenska industrin.
Det var emellertid en sak att uppmuntra till investeringar och bygga
nya fabriker, en annan om arbetarna vågrade arbeta, då var expansionsplanerna inte annat ån tomma ord. Vid 1920-talets slut och 1930talets

borjan rasade strejker och lockouter

i

Sverige.

Man

insåg att ar-

betsfred var livsnodvåndig for industrins framsteg, och for sådan fred

vidtogs åtgårder

med samma

ihårdighet

som når

det gållde rent tek-
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på

niska och ekonomiska recept for att satta landet

fotter.

maj 1931 hade strejkande arbetare blivit ihjålskjutna av militår i
Ådalen i Norrland. Varken foretagare eller fackforeningar hade velat
tillgripa våld, bådadera såg håndelsen som ett beklagligt missgrepp
från de civila auktoriteternas sida, ett fiasko som de helst velat undI

Trupper hade

vika.

som

inkallats av landshovdingen,

fruktade

att polis-

kunna kontrollera våpnade demonstrationer, organiserade av kommunisterna bland de strejkande i Ådalen. Ordern att
oppna eld var en begriplig reaktion gentemot en folkmassa som borja-

makten

de

inte skulle

bli aggressiv.

tvekan

Då

fullt laglig

upprorslagen forst upplåsts var eldgivningen utan

men

en chockerande avvikelse från det na-

likvål

tionella uppforandemonstret,

den

forste

och

sista

i

sitt slag.

monstranter blev dodade. Deras dod gav en smak av våld
Sverige

med

konflikterna,
ett lofte

den

om

Fem
som

deslog

ha slut på
och den socialdemokratiska regeringen valdes 1932 på
arbetsfred. Om den ville stanna kvar vid makten måste
fasa och hjålpte fredsmåklama. Landet ville

infria sitt lofte.

Arbetsfred var etablerad och befåst inom sex

år.

Den

utgjorde ingen

radikal nyhet utan var slutforandet av en lång historisk process. Skot-

Ådalen

ten

i

ter

inom det svenska

fick folk att

glomma

bort de måktiga bakomliggande kraf-

som drev

samhållet,

arbetet och kapitalet

i

andras armar. Fackforeningarna insåg strejkernas meningsloshet,

också deras ledare vid hogtidliga

tillfållen talade

klasskampens språk. Drivna av den

som

lojalitetens

var-

om

oforsonlighetens och

och forståelsens anda

med
samma

vuxit fram vid de svenska jårnbruken sokte de underhandla

foretagarna.
tradition,

Och

foretagarna

i

sin tur,

ryggade tillbaka for fortsatt

som var

arvtagare

till

krigstillstånd.

Benågenheten for korporationstånkande hade på tidigt stadium
tryggat den kollektiva uppgorelsens fodelse. Det forstå loneavtalet i
Sverige hade overenskommits redan 1869 mellan Stockholms murare

och byggmåstare, vilka upptrådde som två slutna grupper. Individuella
nårmanden, dår var man sokte få ut av sin måstare vad han kunde,
hade aldrig varit populåra på någondera sidan. Under vårt århundrades forstå decennium var kollektivavtal allmån sed, och mot slutet av
1920-talet hade de utvidgats
ciella industrier.
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Men

till

nationella overenskommelser for spe-

det var inte tillråckligt.

Om

gruvarbetarna

slot

men

fred

inte

hamnarbetarna, var landet andå foga hjålpt. Det kom-

plexa arbetssammanhanget inom en industrination erfordrade forlikning over hela linjen, och enda sattet att sakra en sådan var genom
centralisering av loneavtalens hela procedur. Ett enhetligt system

om-

fattande hela folket blev nodvåndigt.

Impulsen

till

dess genomforande

cialdemokraterna utan från den

kom

egendomligt nog inte från so-

sista icke-socialistiska

regeringen vid

de konservativa igenom en lag som forbjod
industrikonflikter under ett kollektivavtals giltighetstid. Det var ett
speciellt mellanting mellan civil och kriminell lag, dar ett handlande
statsrodret.

År 1928

forklarades illegalt

nom

fick

men

overtrådare likvål inte kunde straffas. Ge-

under sådana omståndigheter att
påfoljd var utesluten. Det år ett begrepp i god

sjålva definitionen var

betrakta

som

men
med svensk

brott,

overensståmmelse

en

strejk

råttsuppfattning.

En man kan

befinnas

men undgå laga ansvar. Den brånnmårkning som ligger i en
fallande dom anses utan den utgora sitt eget straff, men effekten år att
skyldig

fordoma

brottet snarare

ån den

Tillåmpad på arbetsmark-

brottslige.

nadens forhållanden diskrediterar en sådan lag icke-auktoriserade
handlingar utan att brånnmårka de i handlingen deltagande som brotts-

och dårmed forlåna dem en martyrkrona. Och det år ett faktum
att svenskarna numera har en instinktiv skråck for vilda strejker (vanligen kallades ”olagliga”) utan att betrakta de individuella strejkerna
lingar

som missdådare. Det
någenheten

att

år

tillåmpning av den svenska be-

en specifik

forneka personlig ansvarighet och

att skilja

månniskan

från hennes handlande.

som civilråttslig skadeersåttsom lockouter år forbjudna, men

Beivrandet av overtrådelse lagfåstes
ning for kontraktsbrott. Såvål strejker

arbetare och foretagare år opartiskt tillåtna att dra sin tvist infor råtta.

En

speciell arbetsdomstol uppråttades for att tillåmpa

den nya lagen.

en borjan var fackforeningarna rasande på denna lag, vilken
de nårmast uppfattade som ett påfund att klavbinda dem. Men de
lugnade sig når de upptåckte att cheferna, som de trott skulle favoriseTill

rats

genom

det nya arrangemanget,

i

stållet

visade sig sympatisera

arbetarnas instållning. Ingendera parten tyckte

gora intrång

i

deras dispyter, och ån

omliggande hotet

mer

om

att

med

lagen skulle

ogillade båggedera det bak-

om regeringsingripande. Når socialdemokraterna kom
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till

rodret 1932 sokte fackforeningarna hålla staten borta från arbets-

marknaden med kanske

storre envetenhet

an vad skulle skett under

en konservativ regim. Forut hade det varit frågan

om

att slå tillbaka

nu gållde var tyglandet av en
intern medtåvlare, partiet, når detta sokte ova kontroll over arbetarrorelsen. Och foretagarna var i lika mån ångsliga om att hålla myndigheterna i schack. Sjålvbevarelseinstinkten forde bagge sidorna samarbetsgivarna, fienden utifrån; vad det

man, och de uttånkte med stor fiffighet ett system av centrala overenskommelser som låt dem slita sina tvister privat - eller åtminstone få

som om

det att se ut

det gjorde det.

Kollektivavtal hade långe godtagits

påvisbart rationella och

som

Fackforeningar och arbetsgivare accepterade principen -

effektiva.

vad som återstod var bara

att centralisera den, så att

givarforeningen kunde fdrhandla

med verkan

fererade fram och tillbaka under

fem

i

det

s.k. Saltsjobadsavtalet,

år

LO

och Arbets-

De kon-

for hela landet.

och nedlade 1938 sina tankar

uppkallat efter den forstad

till

Stockholm

dår aktstycket undertecknades. Det var en fredstraktat mellan arbetet

och

och

parallella

var

De

underkastade

kraft.

i

Likvål avskaffades in-

kunna

strejka utan loftes-

forst tillbakavisa avtalet, vilken

kråvde åtminstone

den bara reglerades. For

man

deras intressen var

bilåggande av industriella konflikter. Strejker

stålldes utanfor lagen så långe avtal
te strejkråtten,

att

antagonism forde ingenstans hån.

att

sig frivilligt ett fredligt

brott måste

om

Signatårerna var overens

kapitalet.

fjorton dagars avisering.

Under procedurreglernas forklådnad hade på

så vis en avkylningsperiod inbyggts

Såvål fackorganen

att

som

i

systemet.

arbetsgivarna leddes av

mån med

tycke av

rådsherrar och utpråglad instinkt for konferensbordet. Saltsjobaden

var inte en tuppfåktningsarena for politiker, agitatorer och profeter

utan

ett

konsistorium av advokater och administratorer. Avtalet bar

båggederas kånnemårke. Båda parter hade enats
avfattande

som en

problemet låg

i

att

om

att

behandla dess

definitionssak av procedur och organisation.

komma

fram

till

Enda

en omsesidigt godtagbar regelsam-

ling for handlåggning av varje tånkbar konflikt

och dispyt och

att spe-

metoderna for underhandlingar och skiljedomsforfarande, så
strejker och lockouter skulle bli overflodiga. Såvål fackorgan som

cificera
att

arbetsgivare sysslade fråmst
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med metoder

for bilåggande av konflikter

genom

texttolkning. Ett centralt avtal

ett helt

land ar

ment, och det

med

som

visa sig dunkelt

nodvåndighet

ett

fastståller arbetsloner for

som

mångfaceterat, komplext doku-

tycks klart och enstammigt vid konferensbordet

och tvetydigt når det

skall tillampas

på en

kan

viss speciell

fabrik.

Saltsjobadsavtalet gjorde slut

på den

forvirring

som

låg

i

att indivi-

duella fackforeningar och foretagare forhandlade separat och

andra korsande syften och ersatte den
vardera sidan av

LO

var-

ordningen av två parter på

forhandlingsbord. Det var regelstrång duell

ett

allmånt slagsmål.

let for

med

med
i

stål-

och Arbetsgivarforeningen fick suverån

makt, delade Sverige sinsemellan, och arbetsfreden knåsattes hogtidligt

som

nationell institution.

Om

centrala avtalsforhandlingar skulle vara något annat ån bara

vardera parten ta monopol på

tomma ord måste

sida av industrilivet, så att bagge

kunde

tala

att

med

representera sin

verklig auktoritet.

Det år en av de mest talande indikatorerna på svenska forhållanden,
att oaktat Saltsjobadsavtalet alldeles tydligt hanger på medlemskap i
LO, så specificeras aldrig denna slutna institution. Uttalandet av denna grundforutsåttning saknas emedan det år onodigt. De svenska fackforeningarna behovde aldrig tilltvinga sig en sluten institution, den
gavs dem alldeles frivilligt. Det år inte for ro skull som de råknas
bland arvtagarna

godsens och brukens urgamla kollektivmentalitet:

till

dess arv år en ruelsefylld skuldkånsla vid bristande tillhorighet.

Att tillhora en organisation år och forblir svenskens andra natur,

och

att

man

går in

i

fackforeningen kan dårfor tas

som

givet.

Det år

en betydelsefull handling, utan vilken en arbetare aldrig kan få sin
fullvårdiga kaliber. Det år en psykologisk nodvåndighet emedan den
historiska

av

att

bakgrunden

ingå

i

fortsåtter att påtvinga

en grupp for

att få

kånslan av

svensken nodvåndigheten

identitet.

Medlemskap

i

en

mer ån 95 °/o av den arbetande befolkningen, nåstan alla genomgående frivilligt. I de få fall dår overtalning eller hot
år nodvåndiga, gåiler det nåstan alltid månniskor som avviker från

fackforening tåcker

normen också

i

sitt

personliga

liv.

Obrottslig disciplin år sjålvfallet en
avtal.

Också

detta

kommer

annan

rent automatiskt

vital betingelse for lone-

som en konsekvens av

svenskens kynne. Svenska arbetare lyder obrottsligt sina ledare och
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godtar nastan utan

LO

struktur.

ifrågasåttande sina fackforeningars hierarkiska

allt

som

kraver lydnad framfor de enskilda fackorganen,

biskopen framfor sockenprasterna. Sverige har undgått den annars vanmotsattningen mellan fackforeningama och centralorganisationen.

liga

Sverige har också undgått motsattningen mellan månniskan och

herren over nya maskiner - moderniseringen har aldrig motverkats av

fackforeningama.

De

svenska fackorganen delar

tiska partiet en kånsla av mission

som

med

socialdemokra-

agenter for den tekniska revolu-

tionen. Alltsedan sin tillkomst har fackforeningama understott det tek-

emedan de

niska framåtskridandet

i

hoja lonerna och skapa arbete. Det år

att

medel

detta aldrig sett annat ån
ett

korporativt uttryck for

hela folkets beundran av effektiviteten och en lång tradition av mystiskt

betonad tro på att alla nyheter år nodvåndiga for det allmånna båsta.
Den maskinforstorande ludditandan har alltid varit okånd i Sverige.

Om

det också slog mindre vål ut såg de arbetande klasserna

nernas inforande inte

hot

ett

mot

deras jobb utan

i

i

maski-

stållet ett lofte

om

och en båttre framtid. På senare år har denna tradition
jåmnat vågen for automatiseringen. Fackforeningama har aldrig stretat
mindre

slit

emot månniskans ersåttande genom maskinen. Om en ny uppfinning
betyder att en man kan utfora tre måns arbete, år detta i allo godtagbart då det uttolkas som en hjalp till storre vinst och dårmed hogre lo-

Den

ner.

i

engelska fackforeningskretsar gångse instållningen att en

maskin måste skotas av
skulle skandalisera
att

eftersom

en svensk

full sysselsåttning

arbete annanstans, och

annan

om fårre behovs,
fackfdreningsmedlem. Han skulle såga,

ett visst antal

stad, så år det

om

mån, åven

utan arbetsloshet råder finns det

detta betyder att

han måste

något han måste finna sig

flytta

alltid

till

en

for det allmånnas

i

båsta.

Full sysselsåttning eller åtminstone undvikande av arbetslosa hånder

hade

varit hornstenen

i

svensk politik sedan 1930-talet. Arbetsloshe-

ten sjonk också konstant,
troskel

som sedan

tills

den 1950 var nere

i

bara 2

%,

inte overskridits forrån vid 1970-talets borjan.

en

Myc-

ket av detta får helt enkelt tillskrivas det allmånna framåtskridandet
vårlden.
skatte-

Men
och

svenskarna gick långre ån

valutapolitik,

i

de normala botemedlen

det de inforde speciella uppfinningar

motverkande av konjunkturperioder.
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till

De

i

viktigaste år foljande.

till

Under

de feta åren kan foretagen avsåtta en del av sin

vinst, vilken får dras

av från den beskattningsbara inkomsten och placeras på spårrade bank-

kommer kan pengarna

konton. Når sedan de magra åren

investeringar och expansion. Regeringen

och vad for pro jekt som
styrelsen, det

får finansieras.

styrelse

vågbyggen och andra offentliga arbeten som

når konjunkturfall borjar
sitt

till

arbetstillfållen

beståmmer når detta får ske
Sedan har Arbetsmarknads-

åmbetsverk som har overinseendet over sysselsåttnings-

frågor, vilande planer for
såttes igång

tas ut for

forfogande

ett

bli

mårkbart. Vidare har

samma

system for bortrensande av overflodiga

når landet genomgår

ett kinkigt låge.

for yrkesmåssig omskolning, delvis finansierad

Det

genom

gåiler

en plan

uttaxering från

industrin och alltid tillreds. Dess totala kapacitet år ca 7.000
siffra

som 1971

togs

anspråk for forstå

i

man, en
gången på mer ån ett år-

tionde.

Full sysselsåttning och arbetets rorlighet utgor

halva bataljen.

De

i

det svenska systemet

två återstående hindren for industriell effektivitet år

grånsdragningstvister och ett våxande antal fackforeningar.

Grånsdragningstvisterna kuvades redan tidigt

i

den svenska fack-

emedan LO i dem såg en fara for odelåggande inbdrdeskrig som kunde underminera dess styrka och stå i vågen
foreningsrorelsens historia,

for kollektivavtal.

Det moderna industrisamhållet kråver bredbasiga fackforeningar
som tåcker hela industrier i stållet for mindre och exklusiva sådana
som representerar enskilda yrken. Sedan århundradets borjan har LO
igenom den nodvåndiga
sammanslagningen av sina olika delorgan. Åtgården har accepterats
steg for steg forverkligat detta ideal

utan protester emedan

flertalet

moderniseringar inte kan

med

och

fått

fackforeningsmån forstod

rationell

att

verkan anfortros bara

de

flesta

åt arbets-

givarna utan måste låggas också på arbetarna sjålva. Effektiva centralavtal erfordrar få

men

stora

och

fast ledda fackforeningar,

och det var

många svenskar som ville ifrågasåtta ett sådant påstående. Efterhand som reorganisationen fortskred overforde folk villigt sitt medleminte

skap

till

storre fackgrupper efter anvisning uppifrån.

skedde foråndringen kollektivt, så

att

onodig pappersexercis. Från 1900
foreningar

i

LO

från 120

till

den enskilde

inte

For det mesta
besvårades

med

1970 reducerades antalet fack40, och det skedde med foga vårre
till
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foljder

an den administrativa reformens

De

nålstick.

breda lagren for-

stod fordelen av storre grupper for avtalstråffandet, och deras ledare

dem

instamde då det gav

storre makt.

organisation ån att styra en

Det ar båttre

att tjåna

en

stor

liten.

For att fungera effektivt har LO och Arbetsgivarforeningen utform at s till spegelbilder av varandra. Liksom den ena sitter i toppen
av fackforeningar som tåcker hela industrin, så har den andra direkt
under

sig

motsvarande foretagarforbund. Hierarkiens grader har

lik-

de kan forhandla auktoritativt som exakt lika motparter
identiska domåner. Detta år viktigt for loneavtalen, emedan en

riktats, så att

med

central

overenskommelse

inte år

en uttommande specifikation utan en

grundstomme, inom vilken varje industri infor detaljerna for
sitt eget territorium. Den centrala overenskommelsen gåiler en total
nationell loneokning inte i form av vissa procent utan i exakta sum-

generell

mor, som sedan måste
hover inte vara någon

råttvist utportioneras långs

hela linjen. Det be-

lått uppgift.

upp

Saltsjobadsavtalet garanterade foretagarna arbetsfred att bygga

fabriker och utvidga sin produktion.

Det tryggade en

rått fordelning

av teknikens vålsignelser och det effektiva utnyttj andet av

ett litet

lands resurser. Det mobiliserade den totala svenska industrin på ett

som i fredstid annars
Under tiden hade steg

sker enbart

sått

i

diktaturer.

for steg vålfårdsstaten blivit etablerad.

år inte från borjan en socialistisk institution.

De

patriarkaliska bruks-

ågarna hade åtminstone två århundraden igenom
se

till

sina arbetares forhållanden,

sorjt for

de gamla och de

till

en

i

satt

en

viss åra

i

att

medan de forna bysamhålligheterna
Den sociala vålfårdens idé var till-

den svenska mentaliteten for att gora dess
forvåg avgjord sak under vilket parti som helst.

råckligt djupt inpråglad

lagfåstande

fattiga.

Den

i

Ålderspensionen, den moderna svenska vålfårdsstatens debutforeteelse,
infordes redan 1913 och av en liberal regering.

Den hade

uppskjutits

på grund av opposition mot principen utan for att riksha dubbel såkerhet i detaljerna. I enlighet med långvarig

flera år, inte

dagen

ville

tradition envisades svenskarna
utfort

samma

sak for

att

med

att forst studera

kunna undvika dessa andras

de handlade undersokte de dårfor forhållandena

och England, som

46

alla

hur andra hade

i

misstag. Innan

Tyskland,

Danmark

redan genomfort folkpensioneringssystemet.

Den forstå svenska ålderspensionen var bidragstilldelande i enlighet med totalinkomsten och speciellt baserad på behovsprovning. Når
1914 utgjorde den genomsnittligt 56 kr. årligen.
Enligt dåvarande penningvårde motsvarade det 3 pund, enligt 1971 års
kopkraft 23 pund. Når inkomsterna steg och arbetarnas hela liv framlevts under systemet, okade utbetalningarna i proportion dårtill och
den

forst utdelades

uppgick

728 kr

till

år 1947. Året dårefter vidtog socialdemokraterna

den forstå grundlåggande forandringen

genom
till

att tillerkånna

i

systemet sedan dess inforande

de gamla en fixerad pension utan hånsyn tagen

inbetalade bidrag och

genom slopande av behovsprovningen. Det

var ett erkånnande av att landet nu var på fotter och att vad social-

demokraterna kallade ”skordetiden”
holl

på

fick

den

bor ja.

att

sin

eller

Den nya pensionen

nuvarande form genom

lonen for tidigare forsakelser

var tusen kr.
att

knytas

om

till

året; år

1951

levnadskostnads-

index. I borjan av året 1971 utgjorde pensionen 5.000 kr. per år.

Alltsedan folkpensionens inforande har intrådd pensionsålder fastsatts

till

67

år.

År 1937

inforde den socialdemokratiska regeringen moderskaps-

pengar och barnbidrag. Når de forst utbetalades, var moderskapspengarna 110

kr.

per graviditet oavsett inkomst och

ett tillågg

upp

till

300

som också avhångde av behovsprovning, var maximalt 100 kr om året. År 1947
kr.

utbetalades efter behovsprovning. Barnbidraget,

avfordes behovsprovningen också från detta

om 260

kr

om

året per

område och

ett

barnbidrag

barn infordes. Såvål moderskapspengarna som

bambidragen har periodiskt
i borjan av 1971 belopte de

hojts
sig

som kompensation

till

for inflationen:

1.080 resp. 1.200 kr per

år.

Strångt taget var moderskapspengar och barnbidrag ingen social vålfård,

de var uttryckligen tånkta som medel

sjunkande nativiteten.

motverkande av den
Utanfor det nazistiska Tyskland var Sverige det
till

som med penningmedel understodde fruktsamhet. De svenska moderskapsbidragen beslots som direkt resultat av en bok med
titeln ”Kris i befolkningsfrågan”, utgiven 1934 av professor Gunnar
forstå land

Myrdal och hans hustru Alva, båda socialistiska ekonomer med internationellt anseende. Makarna Myrdal hade vid denna tid intima kontakter med den tyska akademiska vårlden, och deras studie baserades
på liknande arbeten utforda i Tyskland av nazistiska ideologer. Såvål
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Gunnar Myrdal som hans tyska låromåstare oroades av den
for deras respektive folk låg

hot

om

i

fara

som

en sjunkande nativitet och såg dåri

ett

avfolkning.

Professorn var denna tid en nazisympatisør,

som

nazismen såsom en ungdoms- och framtidsrorelse.

offentligt skildrade
Till

Myrdals

for-

svar måste påpekas att Hitler, oavsett sina ovriga bojelser, hade avancerade idéer om social vålfård och att de tyska nazisternas respektive

de svenska socialdemokraternas sociala ideologi hade åtskilligt gemensamt. Fram till mitten av 1930-talet utovade nazismen en betydande
dragningskraft

på

statsmakt, och

med

folk

med

forkårlek for en vålvillig och auktoritativ

sin traditionella

avhångighet av den tyska intellek-

dominansen var svenskarna mycket mottagliga for dylika inflytanden. Nazistiskt tånkande, mest i forklådnad, genomsyrade svenskt

tuella

liv.

Låkarvården

i

Sverige bekostades från århundradets borjan av pri-

vata vålgorenhetsfonder, knutna
skilt till

till

de folkliga organisationerna, sår-

fackforeningarna, och åtnjot offentligt understod.

overtogs dessa fonder av staten och anvåndes

såkringsverk for folkhålsan.

Men

till

År 1950

grundandet av for-

redan tidigare hade medlemskapet

i

någon dylik folkhålsoforsåkring omfattat storre delen av befolkningen,
så att en sådan forsåkring fanns i realiteten, om också inte i lagen.
Genom socialiseringen av fonderna overforde regeringen bara en
den ena formen av korporativ organisation till
motsats till forhållandet i England har Sverige fortfa-

offentlig service från

den andra.
rande inte

(I
fri

tandvård). Tandvården var speciellt utesluten från hålso-

vården emedan Sverige ansågs ur stånd

att

meddela sadan. Kostnadsfri

tandvård kan inte våntas forrån kring 1970-talets mitt. Sjukforsåkringen ger fri sjukhusvård, gottgorelse for låkararvoden over 7 kr (senare hojt

till

20

kr),

medicinkostnader over 15 kr och kompensation

for forlorad arbetsinkomst).

svenska socialisterna ser tillbaka på de forstå tjugo åren av sin
regim som en period for genomforande av vålstånd och skapande av
vad de kallar ”ett starkt samhalle”, en forskonande omskrivning for en

De

stark, centraliserad statsmakt. Forst når

båda dessa mål uppnåtts kun-

de den sociala tryggheten anses såkrad. Våljarna godtog uppskovet
med vålfårdsstatens uppbyggnad emedan de inte ifrågasatte de ekono-
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miska argument som framforts till forklaring. Folkets benagenhet att
se varlden uteslutande under ekonomiska termer jamnade vågen for
politikerna och sakrade samtidigt naturaliseringen av det marxistiska
såttet att

tanka och kanna.

svenska socialdemokraterna ar det enda existerande parti inom
utanfor den kommunistiska varlden, som kan gora anspråk på en

De
eller

direkt apostolisk succession från

De

Marx

sjålv.

Den

svenska socialismen

som motte en socialistisk ideologi var 1 800-talets gesåller som, handikappade genom efterblivenheten
i hemlandet, for till Tyskland for att låra ett yrke. Dår var Marx som
år en tysk produkt.

båst

i

fård

med

forstå svenskar

organisera de arbetande klasserna. Socialismen låg

att

och de svenska besokarna, anlånda direkt från sitt eget lands
intellektuella tomrum, utsattes plotsligt for ett ovåntat stormangrepp av

i

luften,

agitation

och

idéer.

tiska lårjungar.

De

sonlig overtygelse.

Många
flesta

En

dikade socialismen for

blev lika glodande

återvånde

till

Sverige

som

okritiska marxis-

med

foga mer ån per-

dem ågde den sanna proselytgloden och presina landmån - August Palm, en skråddare.

av

maj 1875 grundades det tyska socialdemokratiska partiet, vilket
proklamerade Gotha-programmet som sin konstitutionsurkund. Det utgjorde en kompromiss mellan Marx’ radikala idéer och de mera moI

derata hos en av hans opponenter, Lasalle.
den, att

I stort sett

Marx kråvde snabba och genomgripande

var skillnaden

foråndringar,

medan

Kompromissen hade dikterats
utifrån nodvåndigheten att forebygga en sondring inom socialistrorelsen och tillåta grundandet av ett enda parti. Marx angrep senare kompromissen i sin skrift ”Kritik av Gotha-programmet”, som numera utgor en av kommunismens trosurkunder. Icke desto mindre var programmet alltigenom marxistiskt. Dess viktigaste avvikelse från renlårigheten var att det låmnade frågan om styrelseformen dppen och alltså
fann det tånkbart att framtidens socialiststat kunde existera under samma Hohenzollernmonarki som då regerade Tyskland. Frånsett detta
Lasalle snarast ville ”skynda långsamt”.

framlades

Marx

grundlåror, innefattande klasskampen, kapitalismens

oundvikliga slopande och arbetarklassens beslagtagande av produktionsmedlen.

Palm hade med

sig

Gotha-programmet hem

till

Sverige

och anvånde det i dess helhet som manifest for den forening han grundade 1881, den forstå socialistiska organisationen i Sverige. Program-

4
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met var

emedan Palm begrep

dåligt oversatt, sannoligt

det bara ofull-

mindre overtogs det oforåndrat av det svenska socialdemokratiska partiet, når detta kom till stånd 1889.
ståndigt. Ej desto

For en

tid

som en

tiet

framåt betraktade
utlopare

svenskama Tyska
grammet med det
av det andra
siktade

tiet
till

vad

tiets

att ersåtta

overta makten

i

så måtto

i

som

par-

landet och åndra styrelseformen

Men

en enpartistat.

i

likhet

med

egen gång oundvikligen

komme

att

Gotha-pro-

man

genomfora par-

Såsom alltfor återhållsamt
våstern har numera Erfurt-program-

syften, varfor våld vore overflodigt.

och

overgivits

alltfor radikalt for

på

alla håll

utom

i

Sverige, dar det fortfarande utgor

socialdemokraternas manifest. Det har ofta modifierats
satts

Gotha-pro-

också Erfurt-programmet undvika revolution, då

att historiens

for bstern

met

i

foljde

Erfurt-programmet. Det ena var en modifiering

s.k.

att

År 1897

socialistrorelsen.

marxistisk riktning, huvudsakligen

mot

ville

den tyska

socialistiska arbetarpartiet

vi skulle kalla

grammet
antog

i

till

svenska socialdemokratiska par-

sig det

med

men

aldrig er-

något annat. Kontinentens socialister har skaffat sig sina

egna icke-marxistiska lovsånger; engelsk socialism år en nationell pro-

genom Lenin, Mao eller
Stalin som mellanhånder. Ensamma bland dem alla kan de svenska
socialdemokraterna dra en direkt och obruten hårkomstlinje från Marx
dukt; kommunisterna nårmar sig

Marx

endast

sjålv.

Sedan de

forst lekt

med

revolutionstanken overgick

detta sekel socialdemokraterna

sina syften.
i

År 1917

till

borjan av

parlamentariska metoder for

blåste bolsjevikrevolutionen

de radikala socialdemokraterna, som

med

i

i

trots

mot

i

att

nå

Ryssland nytt

liv

partiets linje fortsatt

sina ambitioner att tillgripa våld for att kasta over

ånda den be-

stående ordningen. Dessa brot sig ut och bildade det svenska
nistpartiet. I sin

egenskap av en

liten fraktion

kommu-

utan ringaste utsikt

att

makten har de svenska kommunisterna nertryckts av den speciella håmningen att vara socialdemokratiska schismatiker. Når statsminister Olof Palme 1970 kallade dem fdr ”radikala socialdemokrater”
overta

var det bara den historiska sanningen han uttalade.

For långesen avsvor de svenska socialdemokraterna formella Marx.
Och i så måtto som de forkastat hans ideologiska rustkammare och
numera sållan låser honom, kan den avsvårjelsen också gålla till sitt
50

yttre varde.

de

i

Men

i

det satt

på

vilket

sin intellektuella krigsmålning

de tanker och handlar framvisar

en djup och genomtrångande marx-

Professor Herbert Tingsten, nationalekonom och tidigare

istisk ådra.

socialdemokratisk ideolog, uttrycker detta
filosofiska begrepp, ur vilka

ekonomiska och sociala

Marx

teorier,

med

orden:

”De

historisk-

utvecklade sina mera detaljerade

har behållit sin auktoritet

i

långt hogre

Den materialistiska historieuppfattningen
accepteras i regel fortfarande som en betecknande och sann trosdogm,
aven om det sållan gores något forsok att med någon som helst precigrad ån teorierna

sjålva.

sion forklara exakt vad den innebar.

En

allmån ståmning av ekonomisk

determinism har omgivit den ekonomiska debatten. Det råcker

nåmna

det ståndiga talet

om

som

^ramåtskridandet’

niskan oavhångig drivkraft. Varje reform anses

ett slags

att

av mån-

tillråckligt

motiverad

om den sågs vara linje med ’framåtskridandet\”
De svenska socialdemokraterna forklarar de månskliga

varelserna

i

uteslutande

i

beteendelårans flacka terminologi. Dårur fdljer deras

marxistiska doktrin att månniskan kan omskapas på

forvåg planerat satt

genom

att

hennes mil jo foråndras.

ett

bestamt,

i

med

I likhet

kommunistvårldens ortodoxa partier har också de svenska socialdemokraterna handlat utifrån sin tro
miljo

i

syfte att

Genom

genom

att

manipulera medborgarnas

skapa den nya månniskan for det nya samhållet.

att forfara

på

så vis har de visat att det inte år nodvåndigt

tillåmpa marxistisk nationalelconomi for att forverkliga de marxis-

att

Det kommer

tiska sociala teorierna.

att

framgå ur nåsta kapitel

att

de

ekonomisk kontroll
over landet med kringgående metoder, och de strångare formerna av
svenska socialdemokraterna skaffat

statligt

sig erforderlig

dirigerande har varit overflodiga.

Genom

att

trosartikel har

anta den ekonomiska determinismen

tånkesått.

men

rotad

princip.

foljt ett slags nationellt

i

Bådadera har

dårfor saknar andlig

historiskt inpråglats

mårg

gora en jåmforelse,

i

i

svenskens kynne,

som

for ett moraliskt motstånd.

Hårvidlag år Sverige något alldeles for
att

sig

den form på vilken den praktiseras år marxisren materialism och en kånsla fdr egennytta och utilitets-

Åtminstone
i

sin viktigaste

de svenska socialdemokraterna inte bara forskrivit

den marxistiska renlårigheten utan samtidigt

åt

som

sig.

Sålunda år ryssarna, for

besittning av en intensiv andlighet,

som

blivit
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deras revolutionårers fordårv, så att bolsjevikerna fann starkare mot-

stånd

i

Ryssland ån socialdemokraterna

i

låmpningen av den marxistiska doktrinen.
inflytandet

bekåmpa,

tradition. I

den meningen år Sverige

som
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finns.

i

Sverige når det gållde
I

ena

fallet

till-

måste det nya

det andra kunde det bara folja en inhemsk
ett

av de mest marxistiska lånder

En

4.
De

planerares forlovade land

flesta forsok

till

planhushållning har hindrats

block,

med

administrativa

kunde ha skapats uteslutanplanhushållning. En monolitisk stat, som ett enda massivt

brister eller folkets motstånd.

de for just

Men

genom

Sverige

en måktig, centraliserad forvaltning regerar

ett

undergivet

som

respekterar auktoritet och foredrar civila tjånstemån framfor

politiker.

Landets hela tradition har varit ”beståm over oss!” Når so-

folk

cialdemokraterna overtog makten behovde de inte infora nya idéer,

bara lampa redan forefintliga sådana efter sina syften. Dar hade
funnits statlig overvåkning av industrin,

alltid

och aven de foretagare som

vid 1800-talets slut genomforde den industriella revolutionen

i

Sverige

trodde mindre på principen laissez faire ån på regeringens hogtidliga
plikt att

uppmuntra, beskydda och

i

nodfall finansiera deras aktivitet.

Planhushållning har aldrig haft några fiender
sats

mot vad exempelvis

i

Sverige

grell

(i

England), och den enda dispyt

mot-

som

vad form den bort ha samt - tillfålligtvis - syftet
den foreslagits. Det år på grand av dess politiska och sociala

forekommit har
for vilket

år fallet

i

gållt

institutioners art

proportionen

till

som

som

ligger långt over

landets storlek.

De gamla bruken
emot deras

Sverige åstadkommit saker

foretag,

har hos sina arbetare ingjutit stor

medan svenska industrimån

lojalitet gent-

alltid varit

begåvade

organisatorer. Arbetsfreden tryggade full exploatering av dessa egen-

skaper.

Men

den svenska industrins kanske vårdefullaste

bundna

likvål att dess arbetare år historiskt

De

anpassar sig rent instinktivt

vecklade processer

som

stora arbetslag

lått for att

och det

slags in-

i

gentemot deras arbetsgivare. Sina instraktioner
staven och har

tånkande gruppvis.

modern produktion. Dårtill lågger de
och disciplin, som inrymmer också lydnad

ingår

anmårkningsvård foglighet

till

till ett

tillgång år

oversåtta direktbeslut

foljer
till

de efter bok-

handling. Sverige

den organisatoriskt begåvade månniskans forlovade land.
Med villigt månniskomaterial och ingen opposition kan svensk industridrift jåmforas med en vålovad armés generalstab. Sloseri med
år

folk

och materiel år en

sållsynthet.

Den

svenska industrin har utveck-
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lats fruktansvårt

sedan 1930. Bolag har uppstått

en prestige, som skulle varit smickrande for

ett

en skala och

i

land

med

med mångdubbel

befolkning.

på over 50 miljoner pund
koncernerna baseras på uppfinningar

Trettiotvå foretag har en årlig omsåttning

612 miljoner

eller

eller nytillåmpningar,

dessa produkter,

De

kr.

gjorda av svenskar; de år fortfarande knutna

som

de mest kånda år

stora

ofta utgdr rena slagordsnamn

SKF

i

utlandet.

till

Bland

for tillverkning av sjålvriktande kullager (års-

omsåttning 30 milj. pund; 62.900 anstållda), Alfa-Laval for

tillverk-

ning av centrifugseparatorer (årsomsåttning 11 milj. pund; 17.500 an-

AGA

stållda),

for automatiska fyrar (årsomsåttning

70

milj.

pund;

13.000 anstållda).

med knappt

Ett land

stora bilfabriker

8 miljoner invånare lyckas underhålla två

- Volvo och Saab - med

internationellt anseende.

har också en vinstbringande flygplansindustri

med en

Det

tillverkning av

som kan konkurrera med stormakternas produkter. Den
hångivenhet som finns i allt detta pråglas av en kall intensitet som på-

militårt jetflyg,

minner

Men
tionens

har
i

om

krigsanstrångningar.

naturligtvis år Sverige forsvuret åt fredens idé. Nationalproduk-

massa har

stigit

i

lyft sig till

forhållande

dårtill.

svindlande hoj der och levnadsstandarden

År 1968

var nationalproduktionen uppe

1.350 pund per person, vilket ligger nåra

over Canada

med

1.791

pund och

1.260 pund på tredje plats. Storbritannien

nationalproduktion av bara 704

Andra

USA med

vålståndssiffror talar

pund per person

samma

språk.

Av

nåra 50 per 100 invånare gentemot 54,1 for

ligger tolva

i

med

en

vårlden.

telefoner har Sverige

USA, av TV-apparater

296 per tusen invånare mot USA:s 409. Sverige forbrukar 168 kilo
tidningspapper per person och år, USA 409 kilo. Och så vidare i det
oåndliga. Enligt de flesta statistiska tabeller år det bara
ligger fore

vad vålstånd

betråffar,

men om man

totalsumma lågger principen av densammas
Sverige

som

leder. Sverige

till

nationalinkomstens

råttvisa fordelning år det

har ingen slum och inga svenskar år under-

nårda. Det år allmånt kånt att miljoner amerikaner lever

men

i

i

fattigdom,

Sverige finns det inga fattiga. Endast svenskarna har lyckats

eliminera oar av
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USA som

armod

i

vålståndets gyllene hav, endast de har kun-

nat sakra verklig ekonomisk trygghet for den genomsnittlige

med-

borgaren.

Medan

privat foretagsamhet

framåtskridande, ar det staten

tillåtits

som

exploatera

sitt

geni for tekniskt

fordelat vinsterna.

Det ar en me-

tod f5r utnyttjande av det kapitalistiska systemets materiella valstånd
med undvikande av dess oråttvisor. Kapitalisten producerar, staten
distribuerar.

For

att

kunna gora så har

staten

måst forskaffa

sig av-

sevård makt over den privata foretagsamheten utan att forandra åganderåttens formella grundsatser.

och på visst satt enklaste
mediet att få kontroll over industrin, har det dock avvisats på en rad
vålgrundade skål. Forst och fråmst år den påvisbart ineffektiv. ”Man
kan bara titta på den brittiska kol- och stålindustrin”, har en obrotts-

Ehuru

forstatligandet år det påtagligaste

råttrogen svensk socialdemokrat sagt, ”for att få frossbrytningar

ligt

långs ryggraden.

Vi har ingående studerat den

den år ingenting for oss.”

sortens socialisering,

Politiskt sett finns det

mer djupliggande

servationer. Att åga år att hogst eventuellt ta åt sig åran for

men

ofelbart att dra

skarna har tånkt ut

den
ett

bittra

system

re-

framgång

konsekvensen av misslyckande. Sveni

vilket staten kontrollerar

åger industrin, så att den vål får åran

som allmån

kålla

till

men

inte

vålståndet

samtidigt ansvaret for partiellt misslyckande faller på ågarna.

men

och

Det

betyder ågandets vålsignelse utan dess forhatlighet, makt utan ansvar.
Ett antal ekonomiska uppfinningar gor det mojligt for regeringen att
dirigera industrin. Krediten kontrolleras
trala

det

med

stor strånghet av

myndigheterna. Beskattningen år så uttånkt,

allt

att

de cen-

bolagen finner

svårare att finansiera sig sjålva, och investeringar och expan-

sion år beroende av statliga lån.

Då nu

dessa

i

sin tur år

beroende av

vad for betingelser (och de behover visst inte tvunget vara ekonomiska)
staten behagar stålla, finns ett betydande utrymme for direkt dirigerande. Så kan exempelvis den lokala placeringen av fabriker styras
ovanifrån. Når Volvos bilverkståder utvidgade sina anlåggningar 1970
blev de
till

med

Umeå

Goteborg.
steget år

i

dylika medel tvingade att forlågga en del av produktionen

Nordsverige omkring 130 mil avlågset från huvudsåtet

Av

egen

ekonomiskt

drift skulle

oforsvarligt.

i

direktionen aldrig ha gjort detta, då

Men

politiskt sett

begårde regeringen
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denna forlåggning for

att skaffa

arbete

ett

i

av depression lidande om-

råde.

Aven når en
mycket ovrigt

dylik kontroll år någorlunda effektiv låmnar den dock
att

onska, sårskilt når det gåiler overinseendet av det

dagliga arbetet och insyn
vis staten

i

styrelserummet. Detta år socialdemokratisk politik. Det

borjade 1971
styrelserna.

bolagets affårer. Nåsta steg år dårfor givet-

i

med de

storre

Skeppsvarven

industrikoncernerna
liga direktorer

bankema som nu har

blir nåsta steg,

att folja efter

inom

statliga direktorer

i

och såkert kommer de storre

kort.

Endast en

eller två stat-

har utnåmnts for varje bank, och då dessa

utgor en minoritet, kan de inte utova formellt ledarskap.

varje fall

i

Men

deras

ord har tyngd, det år de som år kommissariema. Åtminstone under
1970-talet år det inte avsikten att ha en majoritet av statliga direktorer
i

de privata foretagen.

En

agent

i

han kan

varje styrelse år tillråckligt;

framfora regeringens order och avlågga rapport uppåt angående de
privata bolagsaffårerna.

ågama och

Genom

hans nårvaro har makten från aktie-

direktionen overforts på regeringen utan att formerna for

åganderåtten foråndrats. Arrangemanget ger staten

hover

men

all

kontroll

den be-

tryggar dock den lokala autonomin, tillåter marknadskraf-

inom foreskrivna grånser och undviker en skoningslos
centraliserings elånde. Det skiljer sig rått litet från de liberala reformer som diskuterats inom den kommunistiska vårlden.

terna att arbeta

Vad

svenskarna gor år

dan administratorerna

att

tagit

exploatera chefsskapsrevolutionen. ”Se-

ledningen”

ledande socialdemokratisk ekonom och

-

såger dr Rudolf Meidner, en

statlig

administrator

i

styrelsen

bank (en av de ”fyra stora” svenska bankema)
- ”år åganderåtten illusorisk. Poången ligger i att numera kapitalet
skilts från administrationen. Aktieågarna utovar ingen makt långre, de
inkasserar bara sin utdelning. Den verkliga kontrollen ligger hos den
administrative experten, och han år en avlonad anstålld. For honom
år det likgiltigt vem som utbetalar hans lon.” Socialdemokraterna arbetar med sikte mot en framtid dår privat åganderått inom industrin
år som den formella toppen i en konstitutioneH monarki, den avbleknade återstoden av en gammal institution. Bolagsdirektorer som utnåmnes av aktieågarna kommer troligen att fortsåtta figurera som
for Stockholms enskilda

skuggchefer for
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att

lugna allmånheten

med den gamla

ordningens yttre

undgå de bekymmer och den eventuella opposition
som kan fororsakas av en oppen forandring. Men den verkliga makten
kommer att ligga hos staten och dess administratorer, om vid det laget
någon grans kan dras dem emellan. I svenskt språkbruk år detta ”funksken och for

att

En

tionell socialism”.

har staten overtagit foretag och industrier direkt,

I vissa fall
att influera

marxist skulle kalla det ” statlig kapitalism”.

priser

på

ett

favoritområde for intervention. Så

nu halva produktionen av våggisoleringsma-

kontrollerar t.ex. staten
terial,

en betydande nodvåndighetsartikel

hotell

och restauranger

i

i

ett nordligt land.

genom de kooperativa och

måssiga rorelserna, vilka båda år intimt forknippade
partiet.

Vidare år

stor utstråckning statsågda. Ytterligare har

staten vidstråckt inflytande

demokratiska

syfte

och utveckling. Storre delen av gruvindustrin har

Byggindustrin år

forstatligats.

i

Ungefår femtedelen av

all

fackforenings-

med

det social-

byggnation år

i

hån-

derna på bolag som ågs av fackforeningarna. Kooperationen står for i
runt tal 20
av all detaljhandel i Sverige och får av myndigheterna

%

fortursrått vid tillståndslåmnande

till

etablerandet av nya butiker.

Staten har alltså fullståndig kontroll av ekonomin, och likvål såger

95

statistiken att

% av den svenska industrin år privatågd. Det utgor

kanske en ny påminnelse

skillnaden mellan statistik och verklighet.

som ej sållan anfores av myndigheterna
Sverige for att lugna folk som hyser misstro mot regeringens avsikter.
De maktfullkomligheter som hår skisserats utgor sjålva nerven i

Det år en
i

om

trosterik skensiffra,

planhushållningen,

men

for att få tillfredsstållande kontroll saknas en

faktor: isoleringen, så att
inflytelser stången
att

myndigheterna kan hålla utifrån

och regera obehindrat. Och det år anmårkningsvårt

socialdemokraterna, åven

nationell solidaritet” ej desto
tisk politik.

De

kommande

om

de talar aldrig så mycket

mindre har

fullfoljt

en strångt

om

”inter-

isolationis-

har bevarat, konserverat landets historiska inåtvåndhet

Det visade sig med speciell styrka i arbetet for europeisk
integration och europeiska forbindelser i EEC.
Alltsedan 1963 har svenskarna låtsats leka med tanken på ett nåroch

isolering.

mande

till

EEC,

portmarknad.
ter,

men 1971

De

dårtill

tvingade av nodvåndigheten att bevara sin ex-

uttryckte sig långe svåvande betråffande sina avsik-

avbojde de åntligen

fullt

medlemskap, och det av två

foregivna huvudskål: att det vore oforenligt

med

deras neutralitet och
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att det skulle

hindra deras speciella form av utveckling. Sarskilt var

regeringen ur stånd att godta någon

Att kapitalets

rorlighet for arbete

och

kapital.

i

princip hade visats av de

med Danmark,

Finland och Norge for en

fria rorlighet inte

felslagna underhandlingarna

fri

fordomts

gemensam nordisk marknad 1969, når svenskarna stallde kapitalrorelsen som villkor. Men i den situationen var Sverige den storsta nationen
och onskade tydligen utstracka sin ekonomiska makt också till grannlanderna. Nar det gallde EEC var Sverige åter en liten nation och dårfor på kapitalrorelsens mottagarsida, vilket skulle innebåra ett intrångande av inflytelser utifrån. Och vad galler arbetets rorlighet kunde
Sverige inte, for att citera statsminister Olof Palme, ”ge avkall

på fackforeningarnas makt att reglera invandringen”. Han syftade på den raekanism for meddelande av invandrings- och arbetstillstånd vars beslutfattande styrelse inrymmer representanter for LO och dar LO har
sista ordet.

Det

EEC, men de utmed internationella

år sant, att vissa svenska industrimån var for

gjorde en tunn minoritet involverade

stora foretag

i

forbindelser. I stort sett var de svenska nåringsidkarna

den socialdemokratiska regeringen

(for att inte tala

om

i

likhet

med

fackforeningar-

na och den stora allmånheten) dodligt rådda for fråmmande inflytande
och glodande apostlar for ekonomisk nationalism.
for

EEC

var ingenting

dem.

%

av den svenska industrin år utlandsågd, och i ingen
Endast ca 4,5
enda sektor dominerar utlåndskt inflytande. Men varnad av de flernationella foretagens

frammarsch

vårlden och

i

i

skråck for en invasion

av internationellt kapital har regeringen skårpt den redan strånga kontrollen av utlåndska investeringar
erforderligt.

och

tillbakavisat

Det intråffade en typisk håndelse

i

fall

dem

når så funnits

av en firma kallad

Billman. Det år en fabrik for tillverkning av elektrisk kontrollappara-

ta, och

ett

schweiziskt bolag

onskade kopa Billman. For

inom samma område, Landis

tillfållet

&

Gyr,

fanns inga lagliga hinder for

ett

sådant kop, då måklarna lyckats kringgå de gångse restriktionerna.

Men bakom
Wickman

scenen stoppade den svenska industriministem Krister

transaktionen,

mer

ågare att sål ja sina andelar

ågo
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med betydande

eller

till

mindre tvingade vissa storre aktie-

regeringen och beholl bolaget

statliga intressen.

i

svensk

I

princip

svenskarna importera teknik och utvidga handeln

vill

med-

hålla utlåndskt inflytande borta. Sålunda har Sverige varit ivrig

lem av EFTA, som

i

det våsentliga ar en provisorisk organisation

syfte att avskaffa inforseltullar

ligger

och som, sedan detta nu har

men

med

skett,

dodsryckningarna. Det har forvisso aldrig haft det inflytande

i

på sina signatårmakters
lemsstater.

Och

EFTA

liv

i

som

EEC

definitivt

saken. Svenskarna år svartsjukt

manderått och vågrar blankt

Européema må peka

EEC

haft bland sina

med-

har aldrig undergråvt de nationella regeringar-

nas sjålvbeståmmanderått,

kårnan

och regimer som

att

aldrig så

har

gjort.

måna om

Dar har

sin sjålvbeståm-

ge avkall på minsta del av denna.

mycket på

alla

de fordelar en integra-

tion skulle medfora, svenskarna anser likvål absolut kontroll over

eget samhålle

som

sin vårdefullaste

isoleras från varje yttre
efter sina planer.

egendom.

mellankomst for

Deras styrare begriper

for idéer utifrån, skulle detta

vi

vet att de måste

kunna omskapa landet
om de oppnår grånserna

att

att

underminera

De

sitt

ett

unikt system

som

kunna overleva.
modernt industriellt samhålle kråver som

kråver

absolut isolering for att

Kontrollen av
effektiv

ett

ideal en

och låttmanipulerad central administration, skyddad från

yttre

De som nu styr Sverige har arv overtagit ett system som
kunde ha skapats med just deras behov i åtanke. De har en stark byråkrati och ett svagt parlament. De har ett administrativt maskineri som
år immunt mot inflytande från riksdagens sida, med betydande makt
hos regeringen i form av påbud. De har vidstråckta konstitutionella
ingripanden.

kunna

i

undan såvål politisk som råttslig process.
I sin ursprungliga gestalt lade 1809 års regeringsform den utovande
makten i kungens hand, kungen verkande genom statens ministrar,
vilka han valde utan att konsultera riksdagen. Dessa ministrar hade
medel

att

slingra sig

emellertid inget direkt inflytande

på den administrativa apparat som

skotte landets lopande angelågenheter.

Ministrarna gav den allmånna direktiv,

Denna apparat var oavhångig.

men

det exakta sått på vilket

dessa utfordes låmnades åt byråkraterna att avgora. Administrationen

var

fri

från parlamentskontroll, och ministrarna var inte ansvariga in-

for riksdagen for administrationens

handhavande. Regeringen var en

kommitté av byråkrater. Den nationella politiken beslots
den administrativa organisationen, accepterades

i

vanligtvis

i

efterhand av rege-
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ringen och understålldes forst

Riksdagen framskapade

i

tredje

hand riksdagen

for godkånnande.

den bara godkande

inte lagstiftningen,

eller

avvisade på annat håll formulerade forslag.

makt ån

Allt detta hålls vid

periodiskt justerats efterhand

grundprinciper kvarstår och

i

1809

dag.

års

som omståndigheterna
satts

inte

regeringsform har

Efterhand

ifråga.

men dess
som med-

åndrats,

borgarråtten tillvåxte och monarkins stållning forsvagades framvåxte
ett

kabinettssystem.

tionen

som tvang

Men

det fanns fortfarande ingenting

regeringen att ha majoritet

i

i

konstitu-

riksdagen. Regeringens

utnåmnande fortsatte att utgora ett kungligt privilegium. Ministrama
behovde alltså inte sitta som medlemmar av riksdagen, och det behover de fortfarande inte. Intill borjan av vårt eget århundrade kunde
kungen påtvinga landet en regering mot riksdagens vilja och våljarkårens mening, och han gjorde det också. Forst sedan 1917 har den
konstitutionella monarkins principer fullt accepterats, och regeringen
måste enligt gallande sed åtnjuta riksdagens fortroende.
År 1865 slopades ståndsriksdagen och ett tvåkammarsparlament

kom

i

stållet.

År 1970

infordes enkammarriksdag och en

ordning. Foråndringarna begrånsades

till

den parlamentariska och val-

måssiga proceduren: den ny a konstitutionen vidmakthåller

den gamla samma maktfordelning inom

ny riksdags-

staten,

i

likhet

med

och andan från 1809

regerar fortfarande oanfåktad. Riksdagen fortfar att vara svag, den
verkstållande

makten

stark,

varar den extraordinåra

Ehuru riksdagen

makt

och det administrativa maskineriet bedet beklåddes

efter antagandet

med

redan på 1600-talet.

av 1809 års konstitution långsamt

mot moderna parlamentariska former, kvarstod
åmbetsmannakårens makt obeskuren och grep dver från administra-

borjat treva

tionen
tet.

till

i

riktning

politiken. Civila tjånstemån

Når på

dominerade fortfarande kabinet-

1850-talet losliga riksdagskoalitioner av liberal och kon-

servativ fårg borjade framtråda, foregångare

kurtiserade bådadera den civila

nansministern

nodvåndigt

J.

att

de verkliga partierna,
åmbetsmannakåren. Den liberale fitill

A. Gripenstedt ansåg det for sitt politiska kvarlevande
ho ja byråkraternas loner, ehuru han ostraffat kunde

åsidosåtta alla andra gruppers intressen

i

landet.

Traditionerna från Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna, kodifierade i konstitutionerna av 1809 och 1970, har gått ut på att forskansa
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byråkratins makt. Riksdagen har inte ord att saga

valtningen och

heller mojligheter att

ej

till

om

civilfor-

i

påverka den administrativa

proceduren. Kabinettsministrar och ledande byråkrater har privilegium
regera

att

hindrad

genom

att såtta

rige

under debatt och over vilka den

De

ståmmanderått.

år for-

har någon be-

inte

av de normer och reglementen som

flesta

styrt Sve-

har legat utanfor parlamentarisk kontroll, och byråkratins makt

har utvidgats genom

For svensken
tala

som riksdagen

administrativa forordningar,

om

ett infiltrerat

system av droit administratif.

år riksdagen ingalunda

om

desillusion ifråga

illusioner. I

han

s.k.

(utom under den

till

i

den verkstållande maktens

en bra forvaltning.

Han

och politiker år

låttare att

handskas

beslut. Politiska

forstår att det

formån for byråkraterna, år detta bara
smak och tånkesått.

Allt detta gynnar central planering
Politik

engelsmannen har
att den lagstiftande

långa tider godtagit dess funk-

till

folkets

fei att

till

det andra, och når dårfor regeringssystemet såtter

erna

Det år

svenska kynnet, svenskens intresse koncentre-

strider ligger inte for det

ras uteslutande

motsats

Frihetstiden) trott

forsamlingen verkligen regerar, då han
tion av att bara registrera

kålla.

parlamentarisk styrelse, eftersom svensk-

en aldrig haft några sådana
aldrig

maktens

ett

med

och

ena utesluter

munkorg på
ett

erkånnande av

effektivt styrande

av staten.

hinder for planhushållaren, det år

folk

som bara

politi-

alltid

år intresserade av en smidigt

fungerande och god organisation. Svensken svarar mot sin beskrivning, han år en opolitisk varelse, han vill att de som regerar honom
skall skota sin sak

utan politikers inblandning. Det år som svar på
denna onskan han har begåvats med ett starkt administrativt maskineri

och

med

En

riksdagen hållen på en armslångds avstånd.

kabinettsminister har

till

funktion

att

genomdriva

sitt

kabinetts

Men

han kan bara utfårda allmånna direktiv, och dessas genomforande uppdras åt autonoma offentliga åmbetsverk. De åmbets-

politik.

verken år inte bara

fria

också oavhångiga av ministems overinseende.

de

foljer sina ministrars direktiv

handlingsfrihet.

chef for

Det

samma mån
Det kråvs av dem att

från riksdagens kontroll, de år

men

tillåts

dårvid

i

ett stort

mått av

år inte ministern utan generaldirektoren

såsom
vederborande åmbetsverk, vilken år hogsta myndighet for
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handlåggningen av landets angelågenheter. Det år generaldirektorerna

som

år vardagslivets hårskare over Sverige.

En

generaldirektor utses och utnåmnes av regeringen, och åven

om

han innehar en civil tjånstestållning finns det ingenting som hindrar
att utnåmningen år politisk. Sedan 1940-talet har flertalet av dem
varit socialdemokrater. Riksdagen har inte ett ljud att såga till om vid
vaiet av en generaldirektor; det år uteslutande en regeringens angelå-

genhet, vilket ytterst

vill

såga partimaskinens. Detta betyder hoggradig

effektivitet vid politikens overforing

den

till

civila tjånsten vid partiapparaten.

emedan det binder
den politiska makten skif-

handling,

Om

tade periodiskt, skulle en balansering av oråttvisorna ha blivit foljden,

men
de

når nu socialdemokraterna

fått fast

stort

suttit

och permanent grepp

om

vid makten

i

fyra årtionden har

byråkratin. Detta har varit av

vårde på de områden dår samhållet nyordnats, och av sagda skål

har åmbetsverken for bostadsbygge, stadsplanering, sociala angelågenheter,

arbetsmarknaden och framfor

ringspartiets fredade

allt

undervisningen

blivit rege-

jaktmark och supporters.

Åmbetsverken uppgor oavhångigt sin egen budget, vars enda begrånsning år den penningsumma som stålls till forfogande av finansdepartementet. Endast totalutgiften år foremål for kontroll, utportionerandet av fonderna år deras enskilda angelågenhet, och inte ens deras

egna kabinettsminister har dårvidlag något

att

fruktansvårda oekonomiska oavhångighet ger

såga

dem

till

om. Denna

avsevårt inflytande

på regeringsproceduren. Samtidigt anvånder regeringen åmbetsverken
som rådgivande experter, och på så vis har de blivit politikskapande.
Sedan partiet overtagit åmbetsverken betyder detta att det regerar mycket av nationens
blivit allt

liv

Och då byråkraterna
verkstållandet som utformandet

utan parlamentets kontroll.

djupare invalverade

i

såvål

av politiken, tycks inte bara riksdagen utan åven regeringen sjålv ha
fått

noja sig

med en

bakgrundsplacering.

Det byråkratiska maskineriet
och

fåller

dom

nistrativa lagar.

den

civila

ligger utanfor

domarkårens råmårken

over sina egna handlingar genom

Många

råttsfrågor

ett

system av admi-

angående medborgarens

frihet utgor

åmbetsmannakårens prerogativ. Undantaget från riksdagens

overinseende och oangripligt från den normala råttsskipningens sida,

har det svenska administrativa maskineriet skyddats gentemot de vik-
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tigaste kallorna

till

hinder och uppskov for

att bli ett

utomordentligt

effektivt instrument for ett teknokratiskt styre.

Planering

i

ordets vidstracktaste bemårkelse ar karnan

i

den ekono-

miska utvecklingen, och på detta område ger det svenska systemet en
fruktansvård makt åt experten. Så utgot t.ex. stadsplanering den lokala

monopol och

styrelsens

den municipala byråkratins angelågenhet.

år

dårmed hornstenen
till offentlig kontroll av jorden, år en enkel administrativ procedur som
ligger utanfor domstolarnas domvårjo. En order om expropriation kan

Expropriation, berovande av någons åganderått och

aldrig anfåktas eller återkallas;

en gång undertecknad år den

Endast kompensationssumman kan
det ligger

i

foremål for

bli

tvist,

slutgiltig.

och avgoran-

de administrativa domstolarnas hånder.

Rått anvåndande av månskliga resurser erfordrar en kontrollmeka-

nism for
hållande

reglera anskaffningen av arbete

att
till

och arbetskraft

i

for-

Den saken

svångningen mellan låg- och hogkonjunktur.

hånderna på ett åmbetsverk som kallas Arbetsmarknadsstyreldenna skapar offentliga arbetstillfållen såsom vågbygge, och all

ligger
sen;

i

En

privat byggverksamhet måste få dess godkånnande.

har dragits mellan planeringstillstånd,

overensståmmer

tion

med

som

- som avhånger av den ekonomiska

nomins

sina beslut uteslutande

tillstånd att borja

situationen.

neringsmyndigheternas hand, det andra

som baserar

såkerståller att all byggna-

och

officiella regler,

på

i

klar skillnad

Det ena

ligger

bygga
i

pla-

Arbetsmarknadsstyrelsens,

tillgången

på arbete och eko-

status.

kan påverka eller ens diskutera Arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet och eftersom dess generaldirektor seEftersom riksdagen vare

dan långe

sig

socialdemokrat, kan åmbetsverkets aktivitet sty-

alltid varit

overensståmmelse

med

många. Industrin kan dirigeras till utvalda landsåndar av ekonomiska och politiska specialister som kan arbeta utan inblandning utifrån. Byggnatioras

i

nen kan forsenas
skåras

eller

allteftersom

Aven om

partipolitiken. Fordelarna år

påskyndas och

ekonomin tarvar upphettning

inflation eller deflation inte

minsta vink, så kan denne

drag och hjålpa

ekonomiska

till

arbetstillfållen

att

politiken,

i

varje

fall

i

allo lyder

i

England

eller bort-

eller

nerkylning

civil

tjånstemans

stimulera endera

framkalla bådadera.

som

en

skapas

eller

med

ett

En omkastning

Amerika

penn-

av den

skulle bli foremål
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for debatt
foljd, ar

De

i

parlamentet och ldpa risk for parlamentarisk straffpå-

i

Sverige helt enkelt en administrativ ordningsfråga.

svenska planerarna har haft tur

med

sina industriidkare. I

Eng-

land och Amerika har den ekonomiska dirigeringen uppskjutits och
ibland omintetgjorts

genom den

liberalism,

som

gett politiskt uttryck

den personliga oavhångighet vilken kråvs av den kapitalistiska
etiken. Dar kontroll genomforts på forsok har den ej sållan underåt

minerats utan skrupler av privat sabotage.

Labourregeringen

genom

En

i

England sina

På

1960-talet fann sålunda

finansiella restriktioner skjutna

i

sank

privata manipulationer från ett raffinerat kreditsystems sida.

bankdirektor kunde då saga

till

en kund: ”Vårt

syfte år att

skydda

våra kunder gentemot myndigheterna” - och åndå forbli både aktad

och aktningsvård. Något sådant går
bara så

att

retagarna

i

i

Sverige.

Det år dår

inte

regeringen har storre makt, utan dårtill underkastar sig fo-

frivilligt.

Kapitalism
funnits

inte

i

bety deisen

fri

foretagsamhet och konkurrens har aldrig

Sverige. 1800-talets foretagare,

industrin trodde

på

och

statlig hjålp

som byggde upp den svenska
en forsenad form av

kontroll,

De firmor som då våxte upp var i allt utom till namnet
monopol. Som foljd dårav har den svenska ekonomin bevarat en

merkantilism.

halvt

monopolmåssig karaktår, och detta har

centration

som inom

lett

till

en grad av kon-

med

våstvårlden sannolikt bara kan jåmfdras

Belgien.

Fyra

eller

fem

familjer dominerar det svenska

i

livet.

Så-

hånderna på Brostroms i Goteborg,
Stockholm leder nåstan all maskinhandel med Sov-

lunda år sjofarten huvudsakligen

medan Johnsons

ekonomiska

i

Men

den ryktbaraste av dessa kopmansklaner år Wallenbergs, vars intressen år spridda over hela den svenska industrin och
som dominerar bankvåsende och finans.
Under sådana omståndigheter kunde man tånka sig att de svenska

jetunionen.

kapitalisterna skulle dra fordel av sin styrka
ringen. I verkligheten har detta aldrig intråffat
tradition alltid identifierat sig sjålva

med

bekåmpa regeemedan de i kraft av

till

staten,

att

åven

efter socialde-

mokraternas maktovertagande och det framtidshot de utovar mot de
fria foretagarnas

Om
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oavhångighet.

den svenska centralbanken utovar en unik och absolut kontroll

over finansiella angelågenheter, beror detta inte enbart på dess ytterst

som

vidstråckta maktfullkomligheter,
till

i

realiteten gor privatbankerna

dess underavdelningar. Det år också foljden av en halvofficiell tjåns-

temannaattityd från bankmannens sida.

”Jag beundrar de engelska bankiremas oavhångighet”, sa Tore Browaldh, f.d. verkstållande direktor for Svenska Handelsbanken, en av
de

tre storsta

Svenskarna

”men sådant kunde

svenska bankerna,

vill

ha

Det kunde

statlig kontroll.

aldrig

hånda

med
tår.
i

att

staten.

utfora centralbankens order.

vilja

påstå att det aldrig år

konflikt mellan staten

om

Han

åt

mot-

identifierar sig sjålv

Jag formodar det år foljden av statens korporativa karak-

Jag skulle

Också

en

aldrig intråffa att

svensk bankir hjålpte en kund mot staten - hans instinkt ligger
satt håll:

hår.

vi vet att vi

och kunden år det

tal

om

lojalitetskonflikt

som

alltid staten

dårmed skår halsen av oss

-

vinner.

sjålva.”

Detta samspel mellan kontroll, efterblivenhet och privat identifiering

med

jåmnar vågen for regeringskontroll på de flesta områden.
Sålunda ligger mycket av det svenska samhållets utveckling hos Socialstaten

som handhar den

styrelsen,

sociala vålfården, medicinalvåsendet och

hålsovården, bostadsfrågan och
en. Generaldirektor

har sedan

i

viss utstråckning

ett antal år varit

också undervisning-

Bror Rexed, som också

råkar vara en av socialdemokraternas ledande ideologer.
gjorde ofta

och innan

kommande

Han

åtgårder innan hans egen minister sagt

partiet officiellt fattat

sitt

beslut.

Men

bekant-

ord

sitt

då han talade

i

sin

egenskap av ledande åmbetsman godtogs hans ord som en forordning,
som bara fick statlig bekråftelse i vederborlig ordning. Låt oss ta två
betydelsefulla exempel. Det var han som år 1970 meddelade att forordningen
difieras

om

samt

transplantation av organ skulle revideras och lagen

mo-

av dricksvatten skulle uppskjutas

tills

att fluoriseringen

resultat av vidare undersdkningar

i

frågan forelåg. Bågge frågorna var

men emedan han tog itu med dem
stridsfronten. Den gång riksdagen tillåts

av allmånt intresse,

avfordes de

från den politiska

ta

problem-

en under debatt blev dessa inte foremål for meningsskiljaktigheter utan
begrundades som mottagna sanningar. Det år på så vis som kontroversiella

åmnen

avlågsnas från politiken.

Socialstyrelsen åtnjuter oinstrånkt

makt over barnavården. En ad-

ministrativ order utfårdad av en partifunktionår år tillråcklig for att

5
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frånta varje foråldrar dess barn och få det uppfostrat av en person

som

(eller institution)

modern uppfinning,

i

något hånseende anses låmplig. Detta år ingen

gammalt arrangemang som bara upp-

det år ett

moderniserats (utomåktenskapliga barn understår automatiskt

som

vårdsstyrelsen,
till

De

år Socialstyrelsens lokala organ.

skall skickas

barnavårdscentraler for regelbunden inspektion och deras modrar

som myn-

år enligt lag tvungna att underkasta sig varje sorts korsforhor

om

digheterna anser låmpliga for frågan

modrar år

fortsatt overvåkning. Ogifta

specieilt utsatta for risken att deras

barn

tas ifrån

Barnfråntagandet anvåndes under forra århundradet
såkra att barn

till

religiosa dissidenter uppfostrades

Domstolarna har ingenting

att

saga

till

om

i

gåiler såttet

varpå ordern

griper overdrivet våld vid

men

endast

utforts.

håmtandet av

sållan for att

statskyrkans tro.

i

som berovar dem

vården av deras egna barn. Gottgorelse kan ske forst

faktum och

ej

dem.)

saken, och det finns ingen

mojlighet for foråldrar att motsåtta sig en order

nas

bama-

Om

efter fullbordat

polisen sålunda

till-

barn kan klagomål inlåm-

ett

en administrativ kommitté. På ingen punkt år det

till

mojligt att appellera

till

laglig domstol,

och foråldrarna

får inte vara

nårvarande vid tjånstemannabordet når kommittén diskuterar deras
barns avlågsnande från hemmet. I
besvåras,

men han

han kan bara
passande

saknar makt

att

upphåva

en tjånsteman for

tillråttavisa

kan "ombudsmannen”

ett beslut

att inte

om

vårdnad,

ha upptrått på

sått.

Barnavården år sålunda

temån

sista instans

får

bereda

forhållanden.

De

i

byråkraternas hånder. Barnavårdens tjåns-

sig tilltråde

har makt

till

att

otillborligt

hem

fdr att undersoka familjens

beordra polisen skaffa

våld och håmta ut barnen utan

Detta år en alldaglig foreteelse

varje

att

som

man kan
refereras

i

till

en lågenhet for

att

med

soka hjålp hos domstol.
pressen endast

dramatiskt intråffar. Så beredde sig

sex polismån tilltråde

sig intråde

t.ex.

i

om

något

Goteborg 1970

bortfora en tonårsflicka

emedan hon upprepade gånger rymt från de fosterforåldrar åt vilka hon anfortrotts, eftersom hon hellre ville bo hemma,
och hon vågrade frivilligt låmna hemmet. Hennes far ville också befrån hennes far

hålla

henne hos

sig. I

lokalpressens ogon låg det sensationella

i

att ett

halvt dussin konstaplar ansetts nodvåndiga for att avfora ett barn, når

två
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kunde

varit nog.

Barnavårdsmyndigheterna ar
en gång

kontakt

med

varje svensk

medborgare

måste varje barnafodelse inrapporteras

eller flera. Enligt lag

den lokala barnavårdsnåmnden. En representant besoker sedan

till

hemmet
tackter

barnet

till

aldrig

vederborande

dålig behandling av

Dessutom

misstanke

om

år varje

i

likhet

med den
i

att

år.

oppen dag, och

faktiskt finns det

som

pråktiga och hyggliga foråldrar, sårskilt på landsbygden,

konstant fruktan for

att bli

ras uppfostringsmetoder inte

i

de

spanska inkvisitionens offer

behover få veta vem deras anklagare
for rent godtycke ligger

med-

behand-

dålig

barnavårdsnamnden. Full anonymitet garanteras, så

Faran

i

om

åtfoljande fara for officiell aktion.

misstånkta fdråldrarna -

går

ar oklokt att vagra

lagligt skyldig att inberåtta varje

till

många

Det

centralens låkare.

då detta skulle våcka misstankar

med

borgare
ling

och rapportera gjorda upp-

for att faststalla dess forhållanden

tilltråde,

-

i

berovade sina barn,

om

sårskilt

varje detalj overensståmmer

med

de-

dagens

accepterade modeuppfattning. Detta beror åtminstone delvis på att

all-

månheten godtar barnavårdsnåmnden, den lokala myndigheten på orten, som en auktoritet med makt att beståmma over vardagslivets allehanda. Styrelsen år en av medborgarens uppsyningsmån snarare ån
hans hjålpare. Under året 1968 blev 21.000 barn fråntagna foråldrar-

-

nas vårdnad

vilket gor c:a en

på 350 invånare. Ibland måste barn

bortforas for deras eget båsta, vanligen från alkoholiserade foråldrars

våldsamma

negligerande behandling.

eller

aktion bara for att våra barn år
leva

mer

går

ej

sållan skrides

till

besvårliga eller foråldrarna tycks

lite

ån som anses låmpligt. Den springande punkten år

sorglost

att foråldrar

Men

i

En

ståndig skråck for godtyckligt ingripande.

arbetande, respektabel frånskild fru

i

hårt

en landsortsstad vågade sålunda

låmna hemmet fastån hennes åldsta dotter var arton år fyllda och
fullt i stånd att ta hand om sina yngre syskon - detta emedan modern
inte

var rådd for att barnavårdsmyndigheterna skulle begagna hennes från-

varo som forevåndning for
forsvarslos.

råttigad

Frågan

som

att

år inte så

att

skingra familjen.

i

Hon kånde

sig totalt

mycket huruvida hennes fruktan var be-

den overhuvud existerade.

tiedepartementet medger

och

att

En åmbetsman inom

justi-

fortroende att det finns skål for dylik fruktan

barnavårdsnåmnderna faktiskt handlar godtyckligt.

Avsikten

med

de svenska barnavårdsarrangemangen år

att

skydda
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barnen från misshandel.

Men

våldforande på medborgarnas

de former de tar ar påtagligen
integritet.

Och

ett

likvål år missnoje

detta sakernas tillstånd ganska sållsynt. Jag frågade en gång en
lårare

i

en hogre skola

om

han

med akademisk examen och

grovt

med
man,

tillhorande libe-

bekymrad over vad som hårvidlag kunde
tolkas som ett lagbrott. Sist och slutligen berodde ju dock hans rått
som far av byråkraternas nåd. Han svarade: ”Jag kan inte inse att det
år något att hysa bekymmer for. En civil tjånsteman kan man lita på
mer ån på en domare, då han ju år expert i saken, vilken inte domaren
år. Och i varje fall har jag fått viktigare saker att bekymra mig for ån
teoretiska fall av sådant slag. Jag har två barn, och det år min plikt
rala partiet,

se

till

att

Sådan

inte var

de får en anståndig levnadsstandard.”
år kontrollen och sådan år alimånhetens mentalitet,

som

ut-

nyttjas av de svenska planerarna. Sovjetunionens hårskare befinner sig

samma

formånen av despotisk
makt. Ryssen gor gårna obstruktion mot byråkratismen och harmas
ingalunda

i

lyckliga låge fastån de har

over den, varfor han,

som

det spanska ordspråket såger, alltid har

vetat ”hur order skall åtlydas utan att verkstållas”.

denna

For svensken år

kompromiss rått och slått omoralisk. Hans folkvalda ledare har erhållit den politiska vålsignelse som formenats sjålvhårskarna i Kreml: fogligt eftergivna medborgare och en åmbetsmannakår som
sorts

aldrig stoter
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på motstånd.

5.

Den

korporativa staten

Svensken betraktar riksdagen som den sista och minst betydande av de
fem komponenter vilka tillsammans utgor hans stat. Av de ovriga
fyra ar regeringen, den byråkratiska

åmbetsmannakåren och det regerande partiet kanda också i vasterlandskt tånkande, men den fjarde ar
typisk bara for Sverige. Det ar den del av det offentliga livet som man
kallar de folkliga organisationerna.

De

folkliga organisationerna ar en massrorelse vilken representerar

de intressegrupper som dominerar nationens liv. Vida mer an de jåktade grupper som intrigerar i smyg i riksdagshusets korridorer (fastan

normala arbete) utgor de korporativa enheter, liknande de medeltida gillena och skråna, med halvt laglig stållning och
håvdvunnen rått att tala for sina skikt av befolkningen. De påverkar
detta tillhor deras

regeringsproceduren direkt under forbigående av riksdagen.

bud med

auktoritet.

De

år befullmåktigade for staten

torer av det offentliga livet,

i

De

år

om-

hela stora sek-

och de har anfortrotts åligganden som

egentligen borde tillhora de civila tjånstemånnen.
I

det svenska samhållets hierarkiska struktur intar de folkliga orga-

nisationerna en formedlande troskel, likt ett vattentått skott, mellan de

regerande och de underordnade, och de delar sinsemellan angelågen-

hetemas skotsel

i

de

flesta sfårer

av vardagslivets

anpassat for underhandlingar inte

med

aktivitet.

individer utan

Landet år

med

korpora-

och den enskilde medborgaren våntas dårfor tillhora någon organisation som tillgodoser hans yrke eller intressen. ”De breda massortioner,

na”, såger en svensk diktare, ”lever

med

i

folkrorelsernas djup.” I likhet

det fascistiska Italien år Sverige av idag en korporativ

stat.

Men

den svenska versionen av den korporativa staten år betydligt
mera komplett ån den italienska var. Korporationssystemet saknade
passform på den italienska kroppen med dess individualistiska tradioch det berdrde landet endast på ytan; i Sverige har det genomtrångt alla horn av nationens liv. Skillnaden år att medan i Italien korporatismen var en fråmmande uppfinning som pålagts av den regeran-

tioner,

de klicken, den

i

Sverige år ett naturligt varjemans arv. Ingen revolu-
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upp med det

tion eller statskupp var nodvåndig, korporatismen våxte

moderna Sverige och

forefaller fullt naturlig

och onskvard for dagens

svensk.

Dess
eller

1

rotter ar att

soka

i

Anda

jordbrukets system.

in

1700-talet

i

angre hade den svenske bonden bibehållit det arkaiska systemet

med bondebruk

i

smala remsor. Fast han nominellt var

sin

egen jord-

agare var han andå inte sin egen herre.

hang utan fanns utspridda
lappar, så

små

att det

ett

i

Hans agor låg inte i sammanvirrvarr av osammanhångande små-

var omojligt

att

bys jord brukades kollektivt som

samman

i

grupper

med

menten. Ekonomiskt

bruka dem separat, varfor varje

ett

exakta regler

enda gods. Byborna arbetade

som

styrde de olika arbetsmo-

betraktades varje by

sett

som en

enhet,

och bok-

och forsåljning handhades kommunalt. Detta var kollektivt
jordbruk flera århundraden innan Ryssland påtvangs ett sådant av
foring

bolsjevikema.
tiven inte

Den enda

hade ledare

skillnaden låg

tillsatta

des av folkvalda byråd.

Men

i

att

de gamla svenska kollek-

av en despotisk centralmakt utan styr-

når de vål

tillsatts

utovade byrådsmån-

nen diktatorisk makt, vilken byamånnen odmjukt underkastade sig.
Det gamla svenska bondebruket erfordrade absolut underkastelse
under kollektivets krav. Dess ursprung låg
de individuella olikheterna.

Genom

tanken på utjåmningar av
uppdelning av jordågorna kunde
i

ingen for egen del lågga beslag på den båsta jorden eller behovde fin-

na

sig

i

den såmsta, utan

alla

delade nackdelar och fordelar

inte bara jordbruket var reglerat

i

Och

utan privatlivet också. Kyrksamhet,

moral och dagligt uppforande overvakades av byrådet,
stående

lika.

med

straff be-

hudstrykning, bdter eller fångelse for overtrådelser. Individen

som kommunen begårde och ingen personlig avviMer ån tusen år av dylik livsforing skapade en kol-

skulle uppfora sig

kelse var tillåten.

och en syn på den personliga identiteten uteslutande
i termer av medlemsskap inom en viss grupp. Individualiteten kunde
inte utvecklas i en sådan miljo, och konformitet betraktades som den
lektiv mentalitet

hogsta dygden.

Det kollektiva bysystemet var
delar av Nordsverige. I så

fall

obligatoriskt nodtvång

var det frågan

om

utom

i

vissa

grånsland, dår koloni-

seringen av jungfrulig jord inte var avslutad forrån

i

borjan av detta

århundrade och dår en gies befolkning jåmte pionjårlivets forutsått-
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Men

ningar gjorde kollektivbruk meningslost.

over storre delen av

landet och den vida overvagande delen av bondeklassen hårskade kol-

om

buerade

avskaffade riksdagen smålappsbruket och

År 1827

lektivbruket.

jorden

skapande av det moderna jordbrukets konsoli-

till

derade ågobilder. Bonderna fick sex år på

gamla hem
gårdar.

På

i

distri-

byn och

flytta ut

till

sig for att riva

sina nya, enhetligt

ner sina

sammanslutna

så vis forstordes de gamla by arna, landsbygden fick ett nytt

ansikte och kollektivbruket utplånades

Reformen vånde upp och ner på

med

livet

i

ett

penndrag.

en hel nation. Och likvål

restes inget egentligt motstånd; Sverige år ett av

de få lånder

i

vårlden

dår agrarreformer aldrig orsakat oro. Bdnderna rev odmjukt ner sina

hem och byggde

Ehuru de

grånserna.

mer

sig nya,

eller

om

inte tyckte

mindre inom de foreskrivna

tids-

foråndringen underkastade sig be-

folkningen utan protest myndigheternas diktat eftersom det var vad

de brukade gora. Regeringen hade kunnat visa

att

en reform, hur djup-

gripande den ån var, kunde genomforas utan bekymmer.

och sondersprångningen av det traditionella

Splittrandet av byarna

livsmonstret innebar stora påfrestningar. Forut hade bonderna suttit

samman
åtskilda

hemtrevliga byalag

i
i

i

jordågornas centrum, nu bodde de

ensamt liggande gårdar. Utstroendet av deras

hem

vitt

forstorde

den kontakt och gemenskap som utgjorde en del av de gamla byarna

och som

blivit

nodvåndigt for deras vålbefinnande.

genomdrevs av en
en av

dem

Men

foråndringen

meningsgrupp inom ståderna emedan - som

liberal

gamla systemet uppmuntrade till konandra ord ett tidigt exempel på medvetet

uttryckte saken: ”det

servativt tånkande”.

Med

begagnande av miljon

till

Men fast de gamla
kvar. Då den nu var

att

påverka attityderna.

bykollektiven forstorts levde deras mentalitet

avstångd från

full

tillåmpning

i

vardagslivet,

sokte den sig andra kanaler, och ur detta behov foddes de folkliga organisationerna.

De

var

dittills

okånda

i

Sverige

men

ropades

till

liv

och existens genom den stora foråndringen på landsbygden.
Når deras byar var forstorda måste invånarna soka någon form for
bevarande av den kontakt de haft tidigare. I borjan samlades de utan
annat syfte ån

att fora

kamratskapet vidare.

Men

det var inte

till-

råckligt, det

måste skapas någon annan drivfjåder for den frambrytan-

de rorelsen.

Man

behovde en ideologisk puff framåt, och den måste
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man

man kom och

importera från ståderna. Olika

talade for olika

saker och samlade anhångarskaror, inte for att de tvunget hade något
viktigt att saga

utan for

de tjanade som brånnpunkter

samla

sig

omkring. På så vis bildades sammanslutningar, som snabbt våxte

till

att

nationella organisationer.
delse:

De

att

foregivna syftena var utan storre bety-

deras ursprungliga funktion var att erbjuda en ersåttning for

den forlorade bysamfålligheten och
till en grupp.

tillfredsstålla

Nykterhetssållskapen var de forstå

som

kravet på tillhorighet

framtrådde. Dryckenskap år

ett historiskt

svenskt nationallyte, och det år kanske bara vad

kunnat vånta,

att

i

ett

land

med

man

puritansk bakgrund organisationstank-

en skulle borja kring en folklast. Nykterhetsforeningar avancerade

i

samma mån som de

forna byarna forsvann från landsbygden, och vid

1800-talets mitt når

markhågnaden var

medlemmar på en
For en

tid

slutford

råknade de 100.000

totalbefolkning av 3,8 miljoner.

framåt var nykterhetsrorelsen ensam

om

att

ge veder-

kvickelse åt gruppkånslan. Drivna av tvingande långtan efter kollektivet

många svenskar som

var det

avlade ldftet for

att få tilltråde, fast

lonndom. Efter 1850 kom våckelserorelserna, som
erbjod social verksamhet forutom de rent religiosa motena, och erde fortsatte supa

i

satte nykterheten

som huvudutlopp

med oforminskad

levde vidare

den kollektiva mentalitet vilken
En glodande våg av folkvåckelse

for

kraft.

svepte over landet under 1800-talets andra hålft

—

brott av reformationens fromhetsinnehåll. Efter

1860

ett

forsenat

genom-

utloste inforan-

det av de fria andaktsovningarna en storm av undertryckta religiosa

och en explosion av frikyrkor brast loss. Men vid seklets slut
var också den religiosa entusiasmen slut, och nykterhetssållskapen
vann tillbaka sin supremati. År 1900 gjorde nykterhetsrorelsen ankånslor,

språk på en tredjedel av riksdagens ledamoter inom alla politiska partier

och genomdrev en

utvecklats

den

ej

mycket

till

blott

restriktiv alkohollag. Nykterhetsrorelsen

en folklig organisation av den moderna svenska typen;
tillfredsstållande

gruppmentaliteten utan utovade lika

politiskt inflytande.

Bevarade

i

hela sin medeltida styrka

genom

nykterhetsrorelsen gick

de gammalsvenska bondekollektivens attityder vidare
Sverige.

72

hade

Som om

de sjunkit

till

ro

i

ett

till

det

moderna

rent instinktivt beteendemonster

delade svenskarna helt naturligt upp sig på alla dessa organisationer,

som

ytterligare ynglade

av

sig

i

takt

med

landets utveckling.

korporativa kånslan var visst inte begrånsad bara

de hogre klasserna arrangerade

sig

i

till

Och den

bonderna, också

Medan

korporativ form.

stånder-

riksdagen fortfarande existerade tog stånderna gestalt av medeltida
korporationer.

Ambetsmannakåren hade

En

och agera som en sådan.

aldrig upphort att upptråda

kollektiv mentalitet behårskade de sty-

rande lika vål som de styrda. Vare

de ena

sig

de andra tolererade

eller

någon avvikelse från den egna klassen, och ett av de påtagligaste kånnemårkena på svenskt liv var en onyanserad och villigt genomford
konformitet.
arbetet

viss

i

Når mot

mån

1

800-talets slut fackforeningama uppstod var

redan gjort for dem.

De behovde

inte

som

i

andra

lånder predika solidaritet och fordelarna av en kollektiv organisation

eftersom de hade
dera.

en

att

gora

med

ett folk

som

årvt forkårleken for båda-

Vårvandet av medlemmar var liksom inom nykterhetssållskapen

lått sak,

Om

då fackforeningama

måktiga gruppinstinkter.

tillfredsstållde

en stark kånsla for kollektivet beledsagade den gamla bonde-

kulturen, så fostrades den

i

samma mån genom den

sationens form av bruk. Isolerade och slutna

i

industriella koloni-

sig sjålva

hade bruken

liksom de gamla byarna en spånstig organisation som svetsade invå-

narna samman.
Sjålva bostadsformen gynnade en kånsla av samhorighet.

Husen

låg

hoptrångda vågg vid vågg långs en enda gata. Privat avskildhet respekterades inte, och

vem som

helst fick

oombedd

Intill

mitten av 1800-talet omfattade

nare.

Inom

lig

ett dylikt fåtals

ett

stiga in

bruk

i

i

en annans hem.

genomsnitt 300 invå-

grånser var det omojligt att undvika offent-

insyn och granskning, och det svenska samhållets normala tryck

okade, så

att

konformitet nårmast forefoll vara en naturlag. Bruket ha-

de inte som den gamla bondebyn en lag
formighet,
nog.

Då

men

i

sjålva

bakom

sig

som stadgade

lik-

samståmmighetens makt fanns tvångsmedel

det kråvde en hogt utvecklad kånsla for kollektivet, fram-

skapade brukets arbetsformer
plats åt individen.

Ur

ett

livsmonster

som

detta utvecklades ett starkt

inte

låmnade någon

och djupt verkande

sinne for korporativ identitet.

Man

fick

under 1960-talet en belysning av denna miljos makt

norra Sverige. Arbetarna vågrade flytta från

ett litet

sågverk

i

i

bruks-
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som måst

form,

andra
att

orter.

ehuru de erbjods mer lonande anstållning på
Brukskollektivets trygghet betydde for dem så mycket,
slå igen,

de hellre ån

skrapa

samman

sitt

att bli

kvar och

livsuppehålle eller leva på socialunderstod.

om

talade sig tydligt
sjålsfrids

den tryggheten foredrog

att forlora

sitt

De

beroende av samhorighetskånslan for

utsin

skull.

Brukens och de gamla bondesamfålligheternas kollektivmentalitet
overfordes

till

ståderna efterhand

ny

livsstil ersatte

att

ingå

tvång

i

att

individen

som en

som urbanisationen

den gamla. Svenskarna behovde inga locktoner for

korporativa organisationer

gora

fortskred och en

det.

En

som hans

åsikt har

i

emedan de kånde

ett naturligt

om

den hyses av

Sverige inget varde

egen; skall den accepteras måste den framlåggas

hel grupps representativa synpunkt.

saknade existensberåttigande utanfor

Det år som

ett kollektiv.

om

individen

”Hur kan du hysa

en egen uppfattning?” frågade en gång en socialdemokratisk
tuell

(och det var inte frågan

om

ironi).

”Det saknar

intellek-

ju all betydelse,

du måste få dina idéer från en grupp.”
Ur denna mylla spirade spontant Saltsjobadsavtalet. Det behovde
ingen ideologisk motivering eller politisk argumentering, det fyllde

bara

ett naturligt

behov. Saltsjobadsavtalets påtagligaste effekt var ar-

betsfredens befåstande,

men

dess mest djupgripande konsekvens var

den korporativa statens uppråttande. Hår

ligger nyckeln

till

den

lått-

varmed experten, organisationsmannen och den politiske ledaren
kunde få makt. Saltsjobadsavtalet var bara ett enstaka steg - låt vara
ett viktigt sådant - i en utvecklingslinje som legat i luften sedan åthet

minstone

ett årtionde.

Ej heller var denna atmosfår begrånsad

till

so-

cialdemokraterna; de råkade bara vara exponenter for den gemen-

samma tanken och

makten når tanken tog materiell form.
Mellan industrilagen av 1928 och Saltsjobadsavtalet av 1938 var
det några arbetsgivare som borjade tånka på lagligt tvång, uppskråmda
av fackforeningarnas våxande makt. År 1934 overtalade de hogersatt vid

partiet att forelågga riksdagen ett forslag

arbete utan tillhorighet

av tvång

som

lade givetvis

ett brott.
sitt

till

om

laglig garanti for rått

en fackforening och

att definiera varje

form

Fackforeningarna och socialdemokraterna utta-

ytterliga ogillande.

Men

bortsett från det forutsedda

skriet från industrins sida fanns det reservationer
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till

av djupare

art.

Ett

antal konservativa politiker

nas framvåxt
tion.

De

hade med onda aningar

sett fackforeningar-

en maktfullkomlig monolitisk och oavhångig korpora-

till

fruktade att en pakt mellan kapital och arbete kunde leda

till

en situation dar den individuella medborgaren ignorerades och dirige-

handerna på kollektiva ordet bara var en ringa minoritet bland

ringen av hans arbetsliv uteslutande lades
ganisationer.

Det

skall

medges

att

de bildade klasserna som resonerade
terlandets liberala idéer.
tiska partier

hade de

så, folk

Men genom

politisk vikt

for industrin. Likvål åndrade

i

som

tagit intryck

sin position

och allierade

sig

inom

med

icke-socialis-

representanter

denna minoritet inom kort

sin stånd-

punkt och stodde socialdemokraterna når det

kom

Resonemanget bakom en sådan åsiktsforåndring

illustreras rått

en

tilldragelse

Når

i

lagforslaget

om

i

i

och

sin

i

fack-

- men

året

dårpå be-

motsåtta sig forslaget. Från borjan ansåg

stållet att

att

slutligen lagens stadga”, sa

han forklarade

bra av

riksdagen 1934, bitråddes det av en viss

han en lagstadga nodvåndig for
sist

realiteterna.

garanterad arbetsrått utan medlemskap

professor Westman, tillhorande Bondeforbundet

Westman

till

riksdagen.

forening forst debatterades

slot

av vås-

skydda individen.

han

i

ett

”Men vad

år

riksdagsanforande dår

åndrade uppfattning. ”Många av

oss,

kanske

alla,

har utan modifikation vidarefort åskådningar från den gamla liberala,
individualistiska tiden

till

en ny tidsålder av kollektivism och organi-

sation, vilken skapats av framåtskridandet.”

Professorn hade korrekt tolkat den inriktning
hållet holl

på

att ta,

som

och det kan svårligen betvivlas

det svenska samatt

hans

attityd-

foråndring utgjorde en sund återspegling av åsikterna bland de flesta

av hans landsmån. Saltsjobadsavtalet skulle lyfta in Sverige

”den

i

nya tidsåldem av kollektivism och organisation”. Aven om regeringen
holl sig utanfor forhandlingarna i Saltsjobaden, så svåvade likvål dess
ande, osedd

men

ståndigt

fornummen,

i

konferensrummen. Och den

genom overenskommelsen sitt tysta, håvdvunna
mekanism for ldneavtal som kommit till stånd.

tryggade

stod

i

den

Saltsjobadsavtalet var skenbart ett vapenstillestånd mellan arbetet

och kapitalet definierade

i

verkligheten var det ett konkordat

arbetsgivarnas,

som

fastslog

och

fackforeningarnas och statens respektive

makt och råttsområden. De skrivna klausulerna

forpliktade signatårer-
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na

till

bevarande av arbetsfreden, de oskrivna fastslog principen

båda parter
litik

skulle uppråtthålla

som erkånsla

och

ras angelågenheter. Bortsett från

ekonomiska po-

folja regeringens

for frihet från statligt ingripande

den

sjålvfallna

att

i

skotseln av de-

onskvårdheten av

att

undvika strejker gåiler avtalet fråmst de industriella relationerna mellan parterna

i

deras påverkande av lonerna.

290 kr

i

månaden 1938

(från

snittliga

veckolon uppgick

nerna har sedan 1956

till

till

stigit

1.900 1970,

414

med

kr;

%

7

Våldsam loneutveckling
då en arbetares genom-

de svenska industriarbetarloper

år)

innebar fara for in-

omvånt innebar lonernas hållande under kontroll åtminstone
att en skråckinjagande kalla till ekonomisk livsfara for staten blivit
tåmjd. Det var detta den svenska regeringen behovde for genomforandet av sin politik, och Saltsjobadsavtalet gav den det.
Regeringen kråvde makt att faststålla industrilonernas totalsumma
- fackforeningarna och arbetsgivarna lovade att ge den makten. Alltflation;

ifrån borjan iakttog Saltsjobadsavtalets parter lojalt var sin sida

overenskommelsen. Fore varje rond
ler staten

i

av

centralforhandlingarna faststål-

vad den kan godta som hogsta mojliga okning av

statsutgif-

och det år inom de sålunda fastlagda grånserna som forhandlingarna drives. Dårutover finns ingen oppen statlig inblandning. LO
terna,

och Arbetsgivarforeningen får ens amma beståmma detaljerna
dustriella lonestrukturen

som

sin privatangelågenhet. Effekten

den

i

in-

av detta

blev att regeringen fick bemyndigad kontroll over en vital sektor av
folkets liv

men

utan

inte direkt

Fordelarna var flerfaldiga.
geringen nu

att

gora

med

I

genom

två icke-officiella korporationer.

frågor rorande arbetsmarknaden hade re-

endast två helgjutet sammansvetsade organi-

sationer. Alla kontakter var centraliserade

och influenssfårerna

defi-

nierade.

Genom

hade vad effekten betråffar fackforeningar
och arbetsgivare slutit sig samman till en enda korporativ struktur med
syfte att reglera arbetsmarknaden. Det var exakt samma sak som Mussolini sokt

hade

Saltsjobadsavtalet

påtvinga Italien vid ungefår

samma

tid.

hans landsmån

visat foga entusiasm for tanken, sårskilt arbetsgivarna var

utom-

och han misslyckades i denna sin avsikt som
så många andra. Svenskarna hade frivilligt fullbordat vad den italien-

ordentligt kyligt instållda,
i

Men

ske diktatorn inte varit
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i

stånd

att

genomdriva.

I

en korporativ

De

ganisationer.

stat utfores officiella uppgifter

svenska fackforeningarna utgor

av icke-officiella orexempel, då

ett gott

De

all

arbetsloshetsforsåkring ligger uteslutande

lar

premierna, gor utbetalningarna samt administrerar de nodiga offent-

liga

fonderna.

De

lokala fackforeningsgrenama tjånstgor

loshetsfbrsåkringsbyråer och

kraver de inte medlemskap
ket år de

i

i

vad en

for regeringen. Staten råttfårdigar sed-

med dem som

ansoker

om

torde också veta ex akt vad for arbete

Med

ett

eme-

tjånsteman kunde gora. Hogst sannolikt år han

statlig

och han kan avsloja
sått.

betingelse for sin service. I sjålva ver-

de lokala fackorgansfunktionårerna kanner arbetarna

att

personligt bekant

Han

arbets-

detta fall speciellt forhindrade att resa ett sådant krav

med

båttre ån

som

insam-

utovandet av denna speciella funktion

som

dan de fungerar som ombud
vånjan

deras hander.

i

ord

arbetsloshetsunderstod.

som kan

finnas och var,

och simulanter på ett annat och såkrare
detta system år mera effektivt. (Trots den pap-

låttingar

sagt,

persexercis det medfor år fackforeningarna mycket noga
hålla arbetsloshetsforsåkringarna

sin hand. Eller

i

med

att be-

som en LO-funk-

tionår uttryckte saken:

”Ombestyrandet av arbetsloshetsforsåkringen
år av psykologiskt vårde for oss. Vi får en hel del prestige, och våra

medlemmar

finner ytterligare ett konkret och vågande skål for sina

fackforeningars fortsatta existens”.)
I intervall

eningen

om

onskemål

mellan
ett

dels

i

och

tre år

kan

genom

offentliga forklaringar, dels
ett

om

misstag

ock

med

att tro

som en gren av

och Arbetsgivarfor-

Regeringen formedlar sina

att detta

fortrytelse.

Det

natur att varje tillhorande organisation eller
nårer anser sig

LO

forhandlar

nytt centralt loneavtal.

Det år emellertid
att åtlydas blint

ett

staten, varfor

i

privatkontakter.

år en ukas ovanifrån
tillhor

varje

korporatismens
dess funktio-

fall

ingen egentlig antagonism

existera mellan de båda. I loneavtalens speciella fall har fack-

foreningarna, regeringen och arbetsgivarna, vilka ån deras skenbart

kan vara, samma allvarliga onskan att trygga den
nationella ekonomins framgång. Var och en av de tre har sin egen
speciella intressen

av overvåldigande ekonomisk expertis, mer ån kompetent att
råkna ut hur stor lonehojning landet kan båra. Genom en procedur av
lopande konsultationer (i vilka också privatbankerna inneslutes i och
stab

for tryggande av båsta mojliga resultat)

kommer man

i

forvåg fram
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en lamplig

till

meddelar den

och når regeringen framlågger sin specifikation

siffra,
i

realiteten inget kabinettsbeslut utan år

bara

ett

språk-

ror for en samståmmighet mellan den sjålv, industrin och fackforeningarna.

Vare

har någon svårighet

sig arbetsgivarna eller regeringen

en lonebegrånsning. Systemet står och

ta

formåga

till

terar sina

losning av den tvekluvenhet

medlemmar

samtidigt

faller

som

med

ligger

som de bevakar

att

god-

fackforeningarnas
i

att

de represen-

statens intressen.

De

måste uppehålla arbetsfreden och samtidigt genomfora lonebegråns-

Mycket har hår åstadkommits genom den svenska gruppmentali-

ning.

understodd av ståndig instruktion som nott in

teten,

i

genomsnittsar-

betarens medvetande att han måste avstå från vissa personliga fordelar
till

formån

for det kollektiva intresset. Icke desto

arbetarna dock kvar en hel del ren klasskånsla,
leder
i

en

till

verklig insubordination

mot

sorts skenfåktning

men som

likvål

mindre finns det hos

som

visserligen inte

måste få

sitt

utlopp

cheferna.

For att tillfredsstålla sådana sentiment brukar i kraft av en tyst
overenskommelse arbetsgivarna spela strykpojkens roll. Centrala loneforhandlingar har tagit formen av en charad, dår LO låtsas vara stridunder angrepp på abetsgivarnas
njugga anbud. Att doma av de offentliga uttalandena skulle LO och
bar forsvarare av arbetarens

rått

foretagarrepresentanterna stå emot varandra

som hund och

katt,

me-

dan de bakom scenen i verkligheten står på vånskapligaste fot med
varandra. Så ser vi, for att ta ett exempel, uppe i sjålva toppen LO:s
generalsekreterare Arne Geijer och Arbetsgivarforeningens verkst. direktor Kurt-Steffan Giesecke,

som

går sållsynt vål

samman och mots

regelbundet utom råckhåll for offentlighetens blick. Sådana kontakter
odlas

på olika

nivåer,

och

i

intervallen mellan de formella forhand-

lingarna utbyter parterna sina synpunkter

den

i

lugn och ro, ungefår

som

italienska renåssansens kondottiårer ansågs gora for att arrangera

overtygande

men

inte alltfor blodiga slag.

den ena sidan soker hjålpa den andra ut ur
svårigheter. Sålunda fick 1969 en hog funktionår i Arbetsgivarforening-

Det hånder

ofta att

en genom en bekant
stållda

mer ån vad

i

LO

det centrala avtalet stadgade. Det dår var ett lika

allvarligt kontraktsbrott
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veta, att ett visst foretag betalde sina an-

som

att

nedskåra lonerna, och

LO-mannen

var bekymrad och kande det

marknadens

som

sin sak

emedan

det hotade arbets-

hand innebar det att bolaget sokt forbattra sin produktion och få okad arbetskraft med hojd lon som lockbete. Inom det svenska systemet år sådant rent kåtteri emedan det bestruktur. I forstå

tyder inforande av konkurrensbegreppet, vilket år oforenligt
ningen. Det forsvagar också den central a auktoritetens
tillåta aktionsfrihet

ord-

makt genom

att

periferien. Centralavtalens teori år att cheferna

i

normerna

fastståller

med

for hela landet

och reglerar

alla lokala variatio-

Det måste vara likformighet och enhetlig kontroll, eftersom utbud av arbete, den naturliga konsekvensen av full sysselsåttning, infor
ner.

element av oordning.

LO-mannen

var vidare bestort och bekymrad emedan

ett beklagligt initiativ

fallet

visade

från den lokala fackforeningsgrenens sida, vilket

betydde en utmaning mot den egna centralorganisationens prerogativ.
Det var dårfor han bad om hjålp hos sin skenbare motståndare på arbetsgivarsidan. Att klandra en fackforening for att

loner var dålig taktik,

medan

det var fullt

den tog emot hogre
mojligt att brånnmårka en

han betalde for mycket. Mannen från Arbetsgivarforeningen var inforstådd med LO-synen på saken och lovade att soka
få den felande till lydnad - med foga framgång då kohandeln sipprade
industriman for

att

ut.

privata ogonblick

I rent

mån

att

de

gillar

och fdrstår varandra och

frestning att tvingas
tiska reglerna.

lugnet

medger LO:s och Arbetsgivarforeningens

genomgå

som kråvs av de

ett rituellt gr ål,

poli-

Ibland tappar de också masken. Året 1971 stordes

på den svenska arbetsmarknaden

temannastrejk.

det år något av en på-

att

De

allvarligt

genom en

statstjåns-

strejkande tillhorde en avsplittrad grupp utanfor

LO:s maktområde, och regeringen parerade med en skårpa som var
okånd sedan seklets borjan. Dess syfte var att krossa vildarna och på
nytt befåsta

LO

LO:s monopol,

ett

mål som

i

lika

mått efterstråvades av

och av de privata foretagarna. Icke desto mindre skråmde
dem konflikten, och ehuru de just då befann sig i en speciellt het dust
av offentliga underhandlingar kastade parterna sin krigiska mask och
sjålvt

upptrådde

Men
ritual

med

icke onskvård offentlig hovlighet

under normala omståndigheter spelas

upp

igen.

Det år oåndliga och

mot varandra.

samma

krigiska teater-

bittra forhandlingar

under vilkas
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- som undgås forst i sista ogongenom en manover som ser ut som en kapitalistisk retratt.

gång det hotas
blicket

med oppen

brytning

Fackforeningarna kan då visa

att

Men

av det ursprungliga loneanbudet.
syfte att få

fram

just

den

de tvingat foretagarna

slutliga

till

eftersom anbudet justerades

kunde det aggressiva forhandlandets skådespel

utan risk

eller

mannen på

fabrikshallens golv

som en

i

scen

om

råttvisans triumf accep-

den meddelats honom som

enkelt beslut från hans foretagares sida, skulle retat

och

såttas

skada for dagens ekonomiska situation. Foljden av detta

terar det slags loneforhojning som,

mod

med

kompromiss som finansministern

ville ha,

år att

en hojning

drivit

honom

honom

till

ett

dver-

strejk.

till

Det kan invåndas att en krigslist av detta slag nodvåndigtvis måste
bli genomskådad. Men det år bara ett fåtal av samhållets ledare som
forstår situationen,

mannen på gatan gor

skål for att så år fallet. Forst

det inte.

Det

finns ett flertal

och fråmst har den genomsnittlige fack-

foreningsmedlemmen så långe indoktrinerats genom arbetarrorelsen,
att han mer eller mindre faktiskt tror på den krigiska attitydens realitet

i

centrala avtalsforhandlingar.

Också massmedia uppehåller hyckle-

emedan arbetsmarknaden år tabu. Ett avslojande skulle aldrig
tolereras emedan meddelarna enligt såvål instinkt som anstållningsvillriet

kor skyddar statens institutioner. Dårtill

kommer

svenskens benågen-

het att gårna ta skenet for verklighet. Så långe

och bra ljudeffekter

sceneri

han bara har korrekt
år han fullkomligt lycklig. Och likvål kan

det finnas grånser for hans godtrogenhet. Utbrottet av en ”vild strejk”

1969-70 med hojdpunkten
grund

i

likgiltighet

i

en gruvarbetarstrejk

gentemot de

begynnande misstanke

att

LO

officiella

i

Norrland hade

sin

fackforeningsledarna och en

samarbetade

med

regeringen och arbets-

givarna.

Vid

forstå anblicken ter sig

sammansvårjning, och

mycket

att

till

stor

den svenska arbetsmarknaden som en
del år den det också. Det år inte så

loneforhandlingarnas forande och pålåggandet av låmpliga

inskrånkningar år ting

som

klåckes av ett fåtal

mån

i

rokfyllda rum,

det år snarare att sjålvbevarelseinstinktens regler kråver omsesidigt

overvågande av varandras intressen. Regeringen behover en sund ekonomi for att bli kvar vid makten, fackforeningarna behover detsamma
for att behålla greppet
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om

sina

medlemmar, och foretagarna behover

Det har
och spelar

det for sin profit och for undvikande av statlig inblandning.

regimens politik

varit

att så

lange industrin arbetar effektivt

under bevarad arbetsfred, så lange hotas det privata ågande-

spelet

råtten inte av forstatligande.

Men

den korporativa

kontroll

lig

på annat

krav och regeringens
anstållda skall

statens natur gor det mojligt att infora offent-

satt.

demokrati år fackforeningarnas

Industriell

politik.

Detta betyder

ha representanter

i

att

i

varje storre foretag de

styrelserummet. Sedan årtionden har

det funnits arbetarråd dar arbetama kunnat gora sin

men

stamma hord,

dessa organisationer har enligt begreppsbeståmningen varit råd-

givande och bara diskuterat sjålva arbetsvillkoren.

eningarna och regeringen

att

arbetama

skall

Nu

onskar fackfor-

ha en del

att

saga

om

till

också betråffande sjålva ledningen av de foretag dår de år anstållda.

Nu

Varje bolagsstyrelse måste ha en direktor som våljes av styrelsen.
emellertid fackforeningarna inte tillåta

vill

hojelse av folk direkt från verkstadsgolvet.

någon

De

nas representanter måste vara funktionårer

i

urskiljningslos

insisterar

på

att arbetar-

fackforeningen och

av storre planer och industrier utnåmnda av LO.

LO

upp-

fall

i

såger privat att

oavhångiga representanter inte kan tolereras emedan de skulle utgora

mot fackrorelsens dominans, ehuru det oppet anforda skålet år
att den moderna industrins invecklade natur kråver ett specialiserat
ekonomiskt och tekniskt kunnande som en man från fabriksgolvet inte
kan våntas besitta. Fackforeningarna betraktar den industriella demokratin som ett medel att utvidga makten hos deras organisationer in
hot

ett

på sjålva industriledningens falt, vilket betyder ett intrångande av den
ena korporativa makten på den andras område. På detta sått kan rege-

genom en gren av staten som år
och kongruent med den sjålv och dårmed också oka sitt

ringen såkra industrins penetrering

mer

tilltalande

inflytande.

De

korporationer vilka på sått

tjånstgor

som

LO

vikarier for staten kallas

centralorganisationer.

administrerar

som

De

svensk politisk terminologi

år helgjutna, monolitiska institutioner

områden av nationens

inte framtvingats

i

och Arbetsgivarforeningen

liv.

Deras styrka ligger

att

de

av politiska teoretiker utan framvuxit naturligt ur

det svenska samhållets kollektiva instinkter.

For det mesta

vidgningar av de folkliga organisationerna. Ibland,

6

i

som

som

år de ut-

betråffande
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Arbetsgivarforeningen och vissa yrkesorganisationer, kan de leda sin

hårkomst

tillbaka

Sverige 1846.

De

det medeltida

till

i

i

har formats genom en sammankoppling av smårre

som

enheter under en central ledning

spontant

som slopades

skråvåsendet,

utan uppstått

inte uppfunnits

en naturlig process av en hierarkisk strukturs kronande

med

toppfigurer.

Då staten finner det bekvåmare att ha att gora med kollektiv ån
med individer, har den styckat upp samhållet mellan de centrala organisationerna. Genom dem uppehåller den kontakten med medborgaren

i

att

mojliga sfårer. Dessa organisationer år så allgenomtrångande,

alla

svensken av idag sållan forhandlar

med myndigheterna

direkt utan

genom formedling av någon korporativ institution.
Det finns knapp ast ett enda område inom svenskt liv av idag som
inte tas omhand av en eller annan central organisation. Ingen ifrågavanligtvis

såtter

onskvårdheten av systemet principiellt

sett,

forutsett att

kan undvika kompetensstrider och ingrepp på varandras
område. Overskiktningar
avskyvårt, det år

LO

våsen.

avbojt ansvar for manschettproletariatet.

har dettas fackforeningar samlats

tion, kallad

jurisdiktions-

åtfoljande grånsdragningsgrål år något

all ineffektivitets

På sådana grunder har
I stållet

med

man

i

en separat centralorganisa-

Tjånstemånnens Central-Organi sation, TCO. Erfarenheter

från England har lårt svenskarna att

man

omojligt kan representera

samtidigt hjårnans och håndens arbetare utan konflikter

som

svagar den sammanslutning vilken gor

De båda

gruppernas intressen år så olika
sin

att

ett

sådant forsok.

de år båst betjånta

med

att

for-

ha var

egen representation.

Universitetsutbildat folk, exportorer,

motormån och

jurister år

några

exempel på kategorier som var och en har sin egen centrala organisation och dårmed en privat och direkt kanal till statens styrare. Forutom
att

den

tillvaratar sina

medlemmars

sation en halvlegal stållning for

intressen tryggar en centralorgani-

dem, utan vilken de

officiellt sett inte

existerar.

Utan skrivna lagar uppråtthålles denna skråstruktur
tyst samforstånd.

En

viss jurist,

Stockholm byrå, upptåckte
formåner och forhojd
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att

lon.

strångt

genom

anstålld vid allmånne åklagarens

han var

lagligt beråttigad

till

i

befordran,

Oaktat ståndiga forfrågningar angående

denna

han varken svar eller råttvisa. Tillfålligtvis antydde då en hogre åmbetsman att han borde ansoka genom sin centralsin råttighet fick

organisation. Oaktat frånvaron av ett egentligen passande fackorgan

några som helst regler for saken gjorde han

eller

uppnådde han på ombudsvågen vad han

med retroaktiv verkan
på kopet. Den låxa han dårav
helt år,

Inom en vecka

så.

med under ett
forstå ansokan med

inte lyckats

från tiden for hans
lårde var att

allt,

också råttigheter och

måste gå genom en central organisation ningen bara arbetar med en korporativ stat.
sjålvfallenheter,

Ett overtalande argument for intråde
detta

en central organisation år

i

praktiken brukar vara det enda såttet

i

den svenska grundlagen finns

ringen. I

vilket regeringsåtgårder

att forvalt-

ett

måste understållas

att

kunna påverka

att

rege-

konsultationssystem enligt

kommenterande
innan de forelågges riksdagen. Teoretiskt har den enskilde medborgaren rått

att yttra sin

mening,

på området som

framslåpps

till

i

praktiken år det endast de cen-

underordnade korporativa institutioner

trala organisationerna eller

expertis

men

offentligt

det tas hånsyn

proceduren; de

som gor

med

Inte alla organisationer

till.

det erhåller officiell stållning

av ”konsulterande sammanslutningar”. Strångt taget år de involverade
enbart

men
ten

i

åtgårder rorande de egna

i

medlemmamas

arbetsforhållanden,

praktiken år en sådan grånsdragning meningslos då

all lagstiftning

rerna har

som de

samma

måste vara så konstruerad. Kritiken
kraft

som

riksdagens,

representerar expertkunskap,

i

i

eller

verklighe-

kommenta-

allmånhet rentav mer, efter-

medan riksdagen bara har

poli-

komma

med. Det år vanligen låttare att få till stånd
en forbåttring i en ny lag via en konsultativ korporation ån genom
riksdagen. Meningen år att dra undan de flesta betydande lagforslag

tiska klichéer att

från politikerna och att

tionerna

till

legislativ

genom upphojande av de korporativa

nivå reducera riksdagen

till

en

organisa-

stållning

av en-

bart ratificerande forsamling.
I

våsterlåndska stater år den normala uppfattningen av demokrati,

att folkviljan

utovas enbart

genom regeringen som
talar

om

genom

ett folkvalt

exekutivt organ.

Men

parlament,

når

i

som handlar

Sverige politikerna

demokrati, tånker de på de korporativa organisationerna lika

mycket som på lagstiftarna. Denna dualism medges ofta helt oppet.
”Vår demokrati” - har den socialdemokratiske statsministern Olof
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Palme sagt - ”år de folkliga organisationernas demokrati”.
Når svenskar talar om demokrati hos folkliga organisationer menar
de en form av direkt demokrati. Deras teori vill gora gallande, att då
medlemmar av en folkrorelse och en centralorganisation kan gora sin
hord genom dessas lokala forgreningar, de dårmed har mojlighet att direkt påverka regeringen. På så vis kan en person ha flera
rost

olika kanaler

till

många

regeringen alltefter hur

organisationer han

och av de kanalerna år hans rost vid riksdagsvalen endast en.
Dårfor tror svenskarna att de år mer demokratiska ån andra demokratillhor,

tiska nationer

de

som bara har

lever. I verkligheten år

bilder av staten.

sitt

parlament. Detta år den myt på vilken

de korporativa organisationerna bara spegel-

Liksom riksdagen

måktig, så regerar

i

år kringskuren

och exekutiven

organisationerna dessas administration, och de re-

presentativa forsamlingarna saknar betydelse.

Som

naturlig konsekvens

arbetar statens och centralorganisationernas funktionårer
ett slags frimureri

alls-

samman

i

vid styrandet av landet.

Detta godtas av svenskarna som
rakt ut av en ledande funktionår

ett livets
i

faktum. Så hår sågs det

en av centralorganisationerna:

”Sverige regeras av en tjånstemannakår, varvid vi begagnar ordet tjåns-

teman i dess vidaste bemårkelse. Det betyder å ena sidan
och å den andra organisationernas funktionårer”.
Systemet belyses av det
urskiljningslost

statstjånare

på vilket utnåmningar och forflyttningar
sker inom den dubbla ”kåren”, varvid varje grans
sått

slopas mellan statstjånst och privatanstållning,

som om

centralorganisa-

tionerna och regeringsorganen vore sidostållda, likberåttigade grenar

av

Så utnåmndes 1970 Otto Nordenskjold, generalsekreterare i
TCO, till hogste chef for Sveriges Radio (statlig). En foretrådare till
honom i TCO hade utnåmnts till landshovding, en regeringspost. Sedan utnåmndes TCO:s juridiske rådgivare Lennart Geijer till justitiestaten.

minister utan att behova intråda

i

Och 1969

riksdagen.

forflyttades

Bengt Norlin från LO:s sekretariat direkt

till

som kommunikationsminister.
Och det år inte bara så att

mellan statstjånst och cen-

skiljelinjen

en taburett

tralorganisation forsvunnit; likaledes har deras

i

regeringen

kombinerade byråkratiska apparat gripit over i den politiska proceduren for att ta hand om
regeringens angelågenheter. Olof Palmes karriår utgor ett anmårk84

Under

ningsvårt exempel.
i

sina universitetsstudier var

han ordforande

Sveriges Forenade Studentkårer (SFS), samtidigt en centralorganisa-

tion

och en konsultativ forsamling. Från den posten rekryterades han

direkt

till

kåren

i

Palme
krat

den

statsministerns kansli, en gren av

med

forbindelse

kabinettet. Efter några års tjånst dar invaldes

riksdagen ehuru han likvål kvarsatt

i

med

tjånstemanna-

statliga

parlamentssåte,

tills

han ingick

i

kansliet, ett slags byrå-

regeringen

i

som

minister

utan portfolj.

Den

byråkratiska organisationen och den konsultativa proceduren

har degraderat riksdagen ånnu

den har

mer ån

den nya grundlagen.

enligt

Då

till

den underordnade position

en centralorganisation kan på-

verka regeringen direkt och effektivt år den obenågen
forirrelse

syften år

i

morker som en

desamma som

Om

politisk process skulle innebåra.

regeringens år saken enkel;

om

inte kråvs

om man kan

dår framgången beror på

tåliga forhandlingar

att riskera

den
dess

om-

kringgå

riksdagen. Vissa formella procedurer år foreskrivna for utforanden av

den konsultativa processen. Når en regeringsproposition foreligger i
utkast och innan den forelagts riksdagen, uppkallas representanter for
de konsultativa organisationerna

kan organisationerna

”Men

att visa

detta”

-

i

det en delegation uppvaktar

heter det

i

ett

vålavvågt yttrande

en centralorganisation - ”år ren propaganda. Vi

i

underråttar pressen långt

bara for

hora den upplåsas. Alternativt

sjålva ta initiativet,

vederborande minister.
av en funktionår

att få

våra

i

forvåg, så att vi

medlemmar

att vi

kan

Det år

få publicitet.

g5r någonting. Samtidigt år

det ett sått att få våra synpunkter protokollforda. I realiteten år vi då

redan hunna så långt

att

saken faktiskt år avgjord. På så

utarbetat ett system av privata kontakter. Så snart vi

genom

telegrafen erfar att det ena eller andra lagforslaget ligger
vi

gora våra forestållningar. Sverige år

ån tvåhundra

hogst trehundra

eller

ner alla varandra. Vi har

bakom
att vi

kulisserna,

regerar

fått

till

och det år dår

genom

mån som

stånd

ett

-

Det

finns

på

totala

mer

och

kån-

styr landet,

vi

spindelvåvsnåt av kontakter

Man

kan såga

erkånt intrigsystem.”

”Spindelvåvsnåtet av kontakter” år diskret, informellt
fullt utarbetat.

luften borjar

det år inte

vi egentligen arbetar.

ett slags officiellt

djungel-

och den

ett litet land,

byråkratiska organisationen år också mycket liten

i

har vi

vis

alla nivåer, från

men

omsorgs-

byns kommunalråd upp
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till

regeringen.

Men

med den

det får inte forvåxlas

smygtrafik

man

på andra håll, då privatpersoner soker muta statstjånstemån.
Grundvalen for ett sådant arrangemang år antagandet att staten och
medborgarna år varandras motståndare. Om i en våsterlåndsk demofinner

krati

en affårsman ingår

i

fråmling for sina affårskolleger
det dgonblick

han gav

han finna

regeringen, måste

emedan han
fallet

en

suspekt

blivit

Sverige.

i

att bli

i

regimens politik

sig åt staten, oavsett

av hans egna åskådningar. Så år inte

dem

for

sig

eller arten

Dår

dras inte

grånsen mellan staten och folket utan mellan styrande och styrda

Dår

ordets vidaste bemårkelse.

i

foreligger en hierarkisk struktur, dår

med

varje trappsteg består av folk

i

likstålld

makt och utan

distinktion

mellan åmbetsmånnen och de ovriga. Sålunda kånner en kabinettsminister av forstå rangen, en LO-ledare, chefen for en storre bank och

med

foretrådaren for en hel industri samhorighet
det naturligt att gå

samman. På en något

hogre åmbetsman, en ledande funktionår

huvudfunktionåren

i

någon

varandra och finner

kan det vara en

lågre nivå
i

en

folklig organisation

stor fackforening

- och

och

så vidare hela

skalan utefter. Dessa personer kånner sig

som landets herrar, och de
har utvecklat sitt spindelvåvsnåt av kontakter emedan de anser ett regerande på smygvågar som det effektivaste såttet att regera. Motena
år strångt privata och rapporteras aldrig i massmedia. På många sått
år detta spindelvåvsnåt Sveriges verkliga

om

också osynliga regering.

Ett av de mest betydande kotterierna år kontaktnåtet kring finansminister

dande

Gunnar

industri-

Strång; det innefattar något halvdussin av landets le-

och finansmån.

ringen påverka affårsvårlden
vågen. Ett talesått

vill

i

Med

hjålp av detta

knep kan rege-

smyg, ehuru denna trafik inte år enda

gora gållande

att

”vår vice finansminister år

dr Marcus Wallenberg” (en ledande bankman).

Den

verkliga politiska dialogen

nåtverket,

medan

i

Sverige åger

offentliga tal, for att inte tala

mest år taktisk svada. Regeringen
sina verkliga avsikter.

Om

t.ex.

rum inom

om

kontakt-

riksdagsdebatten,

låter alltid foretagarsidan få veta

socialdemokraterna finner det nodvån-

den enskilda foretagsamheten for att blidka sin egen
varnar de alltid industrin i god tid. På så vis uppstår

digt att anfalla

vånsterflygel,

den kuriosa situationen med affårsmån som
politikerna spruta kvasimarxistisk eld.
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i

fullaste lugn

Någon gång kan

och ro hor
likvål

kon-

och oppen attack

trasten mellan hemligt samforstånd

En

for att kånnas trevlig.

1970

att

funktionår

han var bekymrad for

att

bli alltfor stor

Arbetsgivarforeningen bekande

i

dåvarande industriministern Kris-

Wickman visserligen var utomordentligt artig och uppmuntrande i
det privata men att likval hans officiella yttranden hade blivit mer

ter

krigiska ån vad forefoll absolut nodvandigt.

Kontaktnatets existens

upphov
i

i

en hemlig regering, som

till

En sådan

det offentliga livet.

med den

forening
i

korporativa staten ger

sin tur leder

består

i

till

att folk ofta

geringsåmbete emedan de har storre makt på annat
pelvis
riges

vissa anomalier

avbojer

ett re-

Så år exemregeringen) en av Sve-

LO:s generalsekreterare (som inte tillhor
måktigaste man, som står tillbaka endast

ler finansministern

håll.

for statsministern el-

och ibland år rentav mer maktfullkomlig ån

de.

av den stora

all-

Detta åter begrips fullkomligt och accepteras

villigt

månheten. Generalsekreterarens makt hårror från LO:s stållning som
en lem
annat

i

hans inflytande utovas genom kontaktnåtet, vilket på
kan definieras som ett informellt och utbrett regeringsråd.

staten;

satt

Det hånder då

inte sållan att

tvunget behover vara

mannen med den

mannen med den hogsta

makten

storsta

stållningen,

och

att leta

vem som år den verklige ledaren i Stockholm kan vara lika
som att gora det i Kreml. Det år stållningen inom ”den hemliga

ut

ringen”

som

svårt

rege-

råknas. Så har, for att ta ett exempel, Sveriges verklige

regent sedan 1969 inte varit statsministern Olof
nistern

inte

Gunnar

Strång.

Och

faktiskt har

i

Strång oppet tillråttavisat hr Palme for

ett eller

att

Palme utan finansmitvå offentliga

tal

herr

klargora den reella rang-

ordningen. Bortsett från personliga foretråden ligger skålet for herr
Strångs overhoghet

bakom

sig,

skilja från

Arbetet

i

att

han

år fackforeningspamp, att

och hans position

i

han har

kontaktnåtets hogsta topp

-

LO

vål att

den formella regeringsstrukturen - år obestridd.

med

att

regera Sverige utfores sålunda inte

tariska institutionerna utan

inom

ett slags

i

de parlamen-

hemligt sållskap.

Riksdagsdebatterna år ynkliga angelågenheter emedan centralorganisationerna utestånger oppositionen från varje angripande av tvistiga
frågor. Detta år

en del av ”den

lan parterna. Regeringen går

officiellt

med på

att

erkånda intrigens” pakt melforhandla direkt, och

i

gen-

gåld undertrycker centralorganisationema parlamentarisk konflikt. Or-
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ganisationerna finner att de kan nå sina syften

medan

regeringen,

forståeligt att

for att

tala privat

med

Det år då

politisk debatt leder ingenstådes hån.

de håller frågor av betydelse borta från riksdagens salar

stållet få

i

genom

dem

avgjorda

med

utomparlamentariska metoder.

Under sådana omståndigheter kan man med
tioner riksdagen

råtta fråga vilka funk-

overhuvud har och vad som finns kvar for dess med-

lemmar att tala om. Sedan regeringen och de korporativa organisationerna kommit overens, framlågges resultatet av deras overlåggningar
for riksdagen i och for stadfåstelse. Debatten år begrånsad till tom
retorik

angående allmånna ting och avser bara

att visa våljarna att

Vad

frågan ån gåiler år

deras folkvalda

ombud

forsamlingen vanligen
tillåtna

faktiskt ”arbetar”.

Principfrågor stålles sållan, det

fullt inforstådd.

måttet av kritik koncentreras

till

detaljerna och avser bara att

gora gållande hurusom regeringens opposition visserligen

kånner syftemålen

men kanske kunnat

Poången, den springande punkten

men

att det accepteras.

styrs

på så

Mannen på

och vål bara

satt

i

fullt

god-

realisera saken båttre.
allt

detta år inte att det finns

gatan vet mycket vål att landet

låta det jortsåtta.

Han

litar

på

sina byrå-

krater.

Hotet

med

politiskt

bråk anvåndes av de korporativa organisationer-

na som godtaget utpressningsmedel inom ”den
trigens” procedur.

Om

regeringen visar sig forstockad

fråga kan frågan framlåggas

geringen for

och visar

sig

att

undvika

all

riksdagen,

offentligt

oppen igen

organisationen

i

men

bråk nåstan

for underhandling.

erkånda

officiellt
i

inte for frånt.
alltid

Och då

en

in-

speciell

Varpå

re-

åndrar instållning
inståller

i

sin tur

debatt.

genom hemligt tryck
utifrån, men vanligare år att den kommer genom partiernas sammansåttning. Ytterst få riksdagsmån sitter dår som individer. Vad parti
de ån tillhor år de vanligtvis nominerade och valda som representanKontroll av riksdagens verksamhet kan utovas

ter for korporativa organisationer.

Bland socialdemokraterna kan det

vara fackforeningarna, inom centern jordbrukarnas kooperationsorgan,

inom hogern Arbetsgivarforeningen. Centralorganisationerna kommenderar en våldig procent riksdagsledamoter, såvål på regeringens som
på oppositionens bånk - och som tidigare forklarats såtter de organi88

sationen over våljarkåren.

så satt blir också riksdagen den korpora-

På

tiva statens kreatur.

Låt oss ta
det

exempel på det

ett

1968 svårt

krav

for statstjånstemån.

då

partiet våckte

TCO

omhand en

fråga

På

ett

eftergifter for vissa lone-

Genom

frågan

TCO

sig,

till

i

sina

medlemmar

riksdagen.

En enda

i

Folk-

var nog,

instållde debatten. Partiet var miss-

med

foreningen att angripa regeringens skattepolitik

Det år

fann

som verkligen generade regeringen,
var centralorganisationen som beståmde.
annat område forbjudes vanligen hogern genom Arbetsgivar-

nojt då det fått

det

i

och

regeringen ångrade

men

forslag

TCO

varpå systemet verkar.

regeringen

att overtala

formån

till

satt

inte for att Arbetsgivarforeningen gillar

- utan

grad tvårtom
inflytande

i

for att aggression

i

med

politik

-

i

hogsta

riksdagen skulle åventyra dess

det byråkratiska nåtsystemet.

privatsamrore

denna

tillborlig kraft.

Fdr

att

kunna bevara

sitt

regeringen måste centralorganisationerna upprått-

hålla principen av regerande

genom samforstånd.

Detta hårror från tankesåttet inte bara hos de styrande utan också
hos de styrda. Svenskarna har skråck for
ting obehagligt, ineffektivt
frid, inte

De

vill

ha

sinnes-

konfrontation utan samforstånd. Samforståndets princip styr

regerande.

Aven om

undvika bråk
i

polemik som for någon-

och dunkelt omoraliskt.

den privata konversationen, det

allting:

all

om

regeringen vet sin våg och

den

delse avfores från

vill

och statens

fram, måste den

inte skall stota våljarkåren for huvudet.

med en

overensståmmelse

intellektuella livet

djup folklig kånsla

som

Det år

frågor av bety-

den politiska arenan och overlåmnas

till

byråkra-

terna.

Apotekens forstatligande

illustrerar

såvål

denna kånsla som den

korporativa statens satt att fungera. Ehuru socialdemokraterna forkastat
blivit

Några

dogmen om
tvungna
år

mot

att

statlig
i

slutet

åganderått for dess egen skull, har de då

politiskt syfte tillgripa nationaliseringsprincipen.

av 1960-talet hade partiledarna besvårats av våns-

terflygelns agitation fdr storre statlig åganderått

våsendet skulle

och ansåg

att

apokets-

erbjuda som flåskbit.

bli låttast att

Apotekarsocieteten, apotekarnas centralorganisation, hade

i

forvåg

behov av reorganisering. Den moderna
låkemedelsindustrins utveckling och spridningen av narkotiska stimubeslutat att deras yrke vore

i
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kravde en centralisering for vederborlig kontroll, och forslag

lantia

hade vackts

inkorporera

att

samtliga farmaceutiska kemister

i

en

kooperativ organisation under forvandling av oavhangiga apoteksagare
branschforvaltare.

till

kontrollerat

strikt

Enar uppråttandet av nya apotek

genom

ett

system av

lamnats genom Apotekarsocieteten

med anor

korporatism,

från

koncessioner,

som

skulle societen haft laglig

att frånsett

yrkesmåssiga betånk-

den svenska vålfårdsstatens utveckling måste framforcera radi-

kala foråndringar
butiker

varit

annat gammalt exempel på

1600-talet),

makt att genomfora sina onskemål.
Det stod alltså klart for societeten,
ligheter

(ett

statliga

alltid

med

i

apotekarnas funktioner.

De

skulle inte långre skota

uteslutande syfte att sålja apoteksvaror och effektuera

låkarrecept utan måste också overvaka underordnade hålsovårdscentra,

varigenom låkemedelstilldelningen endast vore en del av deras arbete.

Då

vidare vålfårdsmyndigheterna tillhandaholl storre delen av apo-

tekens inkomster var staten storsta kunden, och for att

lunda likstålldhet vid forhandlingar var det nodvåndigt
lig storlek: ett

For

att

rat att

enda

stort

uppnå någor-

att få erforder-

bolag vore båttre ån 400 oavhangiga apotek.

forenkla organisationen hade Apotekarsocieteten redan plane-

reducera sina medlemmars antal

till

endast 250.

Det var precis detta som regeringen onskade, och enda tvistefrågan
gållde om den planerade organisationen skulle ågas av Apotekarsocieteten eller av staten.
att

Vid

idéer av sådant slag så villigt

anses vara

till

medlemmars individuella intressen.
ifråga, då de flesta apotekare och de

for att skydda sina

Politiskt inflytande
flesta

kan det tyckas egendomligt
godtogs av en korporation som måste

forstå påseendet

kommer

inte

av apotekens professionella ledare år

krater.

Men

allt

annat ån socialdemo-

vidmakthållandet av ”kontaktnåtet” forenade

i

hog

så

grad Apotekarsocietetens funktionårer och Socialstyrelsens mån, att
nya åskådningar framsteg ur de kombinerade kadrerna som om det
varit frågan

om

en enda sammanslutning. Det kan sågas

att det

farma-

eeutiska yrkets reorganisation utarbetats av en informell kommitté av

tjånstemån, vilkas loner betalades dels av privata medel, dels av skattebetalarna.

På det hela

taget skulle Apotekarsocieteten

hålla sin åganderått,

90

ha foredragit

att

och de hade dårvid stod hos Socialstyrelsen.

be-

Men

når det blev klart att detta var omojligt, inledde societetens funktionå-

som

rer hemliga underhandlingar for att gora overforingen så smidig

mojligt och

uppnå basta mojliga

Allt detta

villkor vid

kan uppfattas som en

grad år det också

så.

Men

heter. Privat diskussion

kompensationen.

underhand, och

intrig

till

en

konstitutivt sett finns det vitala skiljaktig-

angående en nationaliserings detaljer var

gång redan innan riksdagen

viss

fått

derhandlingama holls hemliga

i

mojlighet att diskutera principen.

full

Un-

syfte att hålla frågan borta från det

politiska planet. Regeringen underråttade societeten

ande forstatligandet åtminstone

i

ett år

i

om

det overhång-

forvåg och långt innan frågan

forelades riksdagen.

Vi

låter herr

Rune

Westerling, den

man som

forde forhandlingarna

på Apotekarsocietetens vågnar, beråtta historien med sina egna ord:
”Vi måste hålla forhandlingarna konfidentiella emedan det var så
mycket som stod på speL Jag kunde inte inviga våra 400 medlemmar i
hemligheten, eftersom man inte kan hindra dem från att prata, och
publicitet skulle utgjort ett hinder. Ni vet hur det år når det år frågan
om pengar - folk år benågna att klaga. Hur mycket de ån fått i kompensation skulle de alltid ha velat haft mer.
”Dessutom

emedan

år det alltid båttre att underhandla

och eftersom

det,

vad som pågick

vi holl

våra

Vi talade
i

ett

”Anda

medlemmar

fick heller inte riksdagen

”Nåja, kring mitten av juni (1969)

inne

kulisserna,

detta såkrar en konstruktiv atmosfår. Regeringen såtter alltid

vårde på

en.

bakom

om

i

okunnighet

om

ha reda på vad som skedde.

kom

vi

fram

till

slutforhandling-

pengar, så jag var envis, och vid mitten av

juli

var

vi

dodlåge.

nu hade det varit forhandlingar mellan lika parter.
Vilket vill såga jag sjålv och ett fåtal av societetens topptjånstemån
mot hogre tjånstemån inom Socialstyrelsen. Når nu samtalen avstantills

nade intervenerade omedelbart två ministrar. Den ene var socialminister Sven Aspling (vars bekantskap jag av låttforstådda skål hade odlat)
och industriminister Krister Wickman.

De

ringde mig och sa att de

kunde motsåttningen låcka ut till
pressen. De ringde också upp regeringens forhandlare och sa åt dem
att ge oss vad vi ville ha. Vi fick det också, och om några få dagar var
inte ville

ha något bråk,

for annars
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overenskommelsen klar - ungefår lika fort som det gick
menten vederborligen utskrivna och undertecknade.”
Detta var

doku-

månad senare offentligav regeringen, inte som en åtgård att

bor jan av augusti. Ungefår en

i

gjordes apotekens forstatligande
debatteras

att få

men som

ett fullbordat

”Jag ser forvisso inget orått

i

faktum for riksdagen

det

- under svenska

att stadfåsta.

forhållanden”,

”Vi svenskar har inte mycket till overs for
Vi kallar den ’transportbolaget’, den gor inget annat

fortsåtter herr Westerling.

riksdagen, ser

ni.

ån transporterar papper

Det verkliga arbetet sker

alltså.

inte dar,

och

jag tror vi foredrar att ha det så. Mitt eget besvårligaste problem var

hur jag skulle meddela våra medlemmar nyheten. Regeringen gjorde,

som

jag sagt, inga svårigheter, och pressen var inte intresserad.

Vi ha-

de hemlighållit saken inom en trång krets av forhandlare och betrodda

Når sedan overenskommelsen var i sikte hade
styrelsen, dår vi beråttade vad som skdde.

ledare av societeten.
ett sårskilt

”Till

mote

i

en borjan var de

kan tryggt såga

att

flesta

de kånde

sig

styrelsemedlemmarna

irriterade.

vi

Jag

sårade av hemlighetsmakeriet. Fast

igenom båsta tånkbara betingelser under rådande omståndigheter, och så snart de såg att deras yrkesmåssiga inte-

snart forstod de att vi fått

gritet

for

var såkrad godtog de snabbt transaktionen. Omrostningen gav 37

och 4 mot.

”Styrelsen var forpliktad

lemmar

De

dem

av

snart

dog

sist

all

med

meddelade våra med-

regeringen undertecknats.

accepterade foråndringen genast. Omkring 10

rasande: de hade velat

utgjorde ju

tystnad, och vi

sedan overenskommelsen

forst

flesta

till

och

bekåmpa overtagandet av

slutligen

principskål.

som

en forening. Och jag forsåkrar er

att

individer ån

ni,

tånker vi

som medlemmar av

apotekaryrket

i

sin helhet

onskar

kunnande i så hog grad som mojligt for societetens båsta.
ju åndå många områden dår folk behover en lokal expert

sitt

Det

finns

med

vetenskapliga kvalifikationer. Ni kan ju bara tånka på frågan

fdroreningarna, for att ta ett enda exempel.

våra medlemmars kånsla riktigt når jag såger
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de

sjålv.

”Varfor skulle det gå så? Forst och fråmst, forstår

anvånda

Men

var

bara en ringa minoritet, och mycket

opposition bort av sig

svenskar mindre på oss sjålva

°/o

om

Och

jag tror jag tolkar

att vi

hyser en rent yrkes-

massig instinkt

att

farmacin kan tjåna allmånheten bast

sammankopplad med

om

den år

regeringen.

”Så finns det också en annan sak av

vital betydelse,

om

ni vill rått

Vi svenskar tror uppriktigt på samforståndets
nodvåndighct. Når vål en fråga avgjorts vid konferensbordet anser vi
forstå mitt handlingssått.

Det enda

det fei att fortsåtta slåss infor andra fora.

gora år

att

medger

att detta inte

diskutera båsta såttet att omsåtta beslutet

dualismen inte år

ha

såttet vi arbetar

på

Vad sedan

praktiken. Jag

Men

ni får ju

medge

in-

att indivi-

vi

har

vi

alltid varit så. I varje fall år det

idag.

”Nåvål, detta år skålet
gjorde.

oss

tillåta

utvecklad bland svenskarna. Det år så

sårskilt

och jag formodar

det,

i

kan

gynnar personligheten, det måste undertrycka

dividen for att bevara samforståndet.

vill

vi

till

att

våra

medlemmar handlade som de

societeten betråffar så har det

medfort annat ån fordelar eftersom

vi

hårmed

nya systemet

blir befriade från

inte

en del

ledsamma och improduktiva funktioner. Forut var våra åligganden av
fyra slag. Vi utgjorde en fackforening som foretrådde medlemmarnas
ekonomiska intressen; vi utgjorde en yrkesmannakår som reglerade
våra medlemmars skotsel av apoteken; vi var också en organisation
for vetenskapliga undersokningar; slutligen var vi ett affårsdrivande

verk

som ledde

ett antal

låkemedelsproducerande laboratorier.

staten tagit over år vi overens

om

att allt

Nu

når

det dår åndras. Fackfore-

ningsfunktionerna overfors på en avdelning av

SACO

(Svenska Aka-

demikers Centralorganisation), och våra affårsdrivande funktioner skoav en

tes

statlig

korporation. Detta

tillåter

oss att koncentrera oss

på

våra yrkesmåssiga och vetenskapliga åligganden. For min egen del år
jag bara glad, då vi under det tidigare systemet ofta stålldes infor konflikter

mellan våra olika funktioner.

”Societetens funktionårer
en.

De

framfor

blir

i

allt,

kommer

bara

att

ha fordel av foråndring-

stånd att koncentrera sig på frågor av storre intresse.
deras

makt

blir storre.

Ni måste

Och

forstå att en del av be-

tingelserna for overtagandet år att societeten blir representerad såvål

vid den nya statliga apoteksorganisationens styrelsebord

de forstatligade låkemedelsproducenternas
cieteten inget direkt inflytande

nu kommer den

att få det.

styrelse.

som också

i

Tidigare hade so-

på skotseln av de enskilda apoteken,

Och sedan

har

vi garanterats frikostigt stat-
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ligt

understod for forskning och professionell administration, så

ekonomiskt

som

sett blir vi båttre stållda. Allt

forandringen av ågandeskapet definitivt varit

kan

allt

man

saga

att
att

fordel for societeten,

till

om

den kan tånkas forarga en del av apotekama.”
Historien med apotekens forstatligande måste betraktas som en
skamlig skymf mot riksdagens integritet, en grov krånkning av den
aven

konstitutionella proceduren
dal.

Men

och uvertyren

så ser bara den utomstående.

en forstå klassens skan-

till

For svensk allmanhet och

for

medlemmar var detta ingenting ovanligt. De accepterade
utan knot och pressen, som kunde våntats skriva ve och forbannelse
riksdagens

over en sådan

lag, relaterade

bara forstatligandets villkor

tråkad kronikors likgiltighet. Oppositionen,

gagnat sig av lagen

politiskt,

trådde aldrig

omrostningsfråga och dårmed punkt.

i

I ett

som kunde
aktion.

med en

ut-

ha be-

våntats

For den var det en

moment av

privat bekån-

nelseanda sa en liberal politiker: ”Strångt taget har regeringen handlat

mot grundlagen, men

det år en diskutabel fråga och sjålv kånner jag

Å, jag vet att jag år riksdagsman och borde
forsvar for grundlagen och allt det dår. Men - nåja: riks-

inte sårskilt starkt for den.

resa

mig

till

dagen år svag och byråkratin
flesta år

sakema

stark, det ar så

nojda och glada. Fast jag måste bekånna

engelska systemet

att få

igenom

saker:

med

parlamentsmedlemmarna fortfarande har

ett

med

till.

De

jag foredrar det

att

ett starkt

ord

ligger

i

parlament, dår
laget betråffan-

de landets styrande.”

Och
tion
i

det hår år vad en funktionår

hade

att anfora:

”Det var ingen

i

en socialdemokratisk organisa-

vits

med

att

kora fram en debatt

riksdagen, eftersom apotekens forstatligande redan beslutats

i

princip.

Forst av alla hade ungsocialisterna agiterat for forstatligandet, sedan

hade de andra
partiet sagt ja.

folkliga organisationerna inståmt,

Det betydde

att så ville folket

er att finansdepartementet arbetat

på

vi låta

mokratin

riksdagen rosta. Jag skulle

gåiler, inte sant?

Man

det.

slutligen

hade

Jag kan anfortro

detaljerna långt innan vi var får-

diga att underråtta allmånheten. Forst når

kunde

ha

och

allt

var klappat och klart

tro, att det år just detta

gor sakerna

genom de

de-

folkliga orga-

nisationerna.”

De

folkliga organisationerna framtråder inte bara

mokratin utan också som personlighetsskapande.
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som organ

”Man måste

for detillhora

en organisation”, sade samme funktionår, ”for
direktiv

att

ha en stomme av

Uttalandet speglar på ett fortråffligt satt svenskens
acceptera gruppen. Hår år den svenska korporativa men-

livet”.

i

inre tvång att

Den

talitetens pliktankare.

politikerna

år inte begrånsad

beståmmer bara gruppens

med de mest

natur.

till

Affårsmån och

obrottsligt liberala principer godtar

som den

lika devot hångivet

något visst parti och
industriella

den korporativa idén

stålhårdaste fackforeningsmedlem bland

deras anstållda.

En

funktionår

Svenska Industriforbundet hade foljande

i

att

såga

angående sina medlemmar (om han forefaller kritisk, lidelsefri och i
någon mån som en outsider bland sina landsmån, beror detta på att

han kånde Våsteuropa synnerligen

”Inom

vål

och hade bott

många

industrin forefinns bland

i

USA):

enskilda foretag en onskan

anfortro en stor del, sårskilt medborgerliga plikter till sin centralorganisation. Det finns en beredvillighet att overlåta de flesta frågorna
att

till

om

kollektiv behandling. Jag tycker inte

det.

del initiativ kvar for det individuella bolaget.

skråck for

bekånna

att godvilligt

sig

till

Det måste finnas en

Men

någon

svenskarna hyser

åsikt

gentemot sam-

och dårfor finner jag det svårt eller nårmast omojligt att få
affårsmån att sjunga ut. Deras attityd år att det bara år en expert som
kan framlågga den riktiga åsikten.”
forståndet,

Korporativa organisationen har gråvt djupt ner
år ett forsåljningsvillkor for alla hus

som

i

vardagslivet.

byggts eller kopts

Det

med

lokala
regeringslån (och for det mesta finansieras så), att koparen ingår i
den lokala husågarforeningen. Det år med den korporationen som de

lokala myndigheterna

mast som

ett

annex

till

holms forståder kan

kommit en fråga

om

allmånhet forhandlar, de behandlar den når-

i

rådhuset. Ett trivialt exempel från en av Stock-

hur systemet verkar. Det hade uppmålning av en råcka terrasserade rådhus, och de
illustrera

lokala myndigheterna ville ha

skicka runt cirkulår

till

onskan for sekreteraren
till

att

det blev

turliga plikt att

na fann det

De

i

dem

alla

i

samma

fårg. I stållet for att

husågarna uttryckte en funktionår stadens
husågarforeningen, och denne såg i sin tur

som han ville. Sekreteraren hade sett det som sin nahandla som agent for myndigheten - och medlemmar-

godta sin forenings foreskrifter.
lokala husågarforeningarna år sammanslutna i en centralorganialla naturligt att
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sation,

till

vilken praktiskt taget alla husinnehavare

fororter hor.

Aven om medlemskap

inte ar obligatoriskt så står

som en

ingen utanfor, då alla anser solidaritet

finns inga konkurrerande sammanslutningar,

behandlas av regeringen

som en

den forhandlar med landets

På samma

alla

Sveriges stads-

i

kardinaldygd. Det

och centralorganisationen

korporativ institution,

genom

satt år samtliga hyresgåster

lågenhetsinnehavare

alla

att

ingå

i

landet,

i

vilken

husågare och husinnehavare.
i

våningar ågda av koopera-

tiva byggforeningar eller offentliga myndigheter, det vill saga

av

åndå

genom

de

flesta

sina hyresavtal tvingade

Svenska Hyresgåstforeningen. Varje samrore

med markågar-

na sker uteslutande genom foreningen; den enskilde hyresgåsten år visserligen inte direkt forbjuden men blir allvarligt avrådd från att hån-

vånda

sig direkt,

och hans nårmanden låmnas konsekvent utan avse-

ende. For forvaltarna av sådan

mang

att

egendom

år det ett fornuftigt arrange-

utbyta otaliga individuella transaktioner

mot

ett fåtal centra-

liserade kollektivuppgorelser.

Klagomål angående avlopp och naturligtvis diskussioner betråffande
hyran måste gå via den korporativa proceduren, vilken kråver att allt
tar form av underhandlingar. Når t.ex. hyrorna hojs meddelas detta
inte

som

från markågarnas sida utan

ett ensidigt beslut

som en

enskommelse med hyresgåstforeningen. Partema mots for
saken

men

talar

huvudsakligen

om landets

ekonomi, inte

over-

att diskutera

om forenings-

medlemmarnas intressen. Båda sidor betraktar hyreshojningar inte
som en fråga angående hyresgåstens formåga utan som en post i den
ekonomiska politik.
lurar och bedrar hyresgåstforeningarna sina medlemmar.

nationella budgeten och ett stod åt regeringens
Ytligt sett

Men

det år missvisande att

bedoma svensk

korporativ organisation

med utgångspunkt från pressutovande grupper i våstdemokratierna.
En pressutovande grupp innebår enligt definitionen ett verkande i
uteslutande syfte att fråmja

medlemmarnas

organisationerna finns alltid

samma

intressen.

Men

i

de svenska

kluvenhet: de existerar inte bara

medlemmars båsta utan också for vad som vanligen kallas
”fråmjande av samhållets syften”. Vid forstå anblicken tycker man
att de två funktionerna måste strida mot varandra emedan i vissa fall
de individuella medlemmarnas intressen torde anses kollidera med de
for sina

storre kollektivens. I realiteten år det inte så.
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Ansvariga ledare av

vilken organisation

som

oavsett politisk farg eller social sam-

helst,

mansåttning, skulle saga att det

som framjar

samhållet också framjar

och dårfor ar konflikt omojlig.
Det finns foga meningsskiljaktigheter. Svenskens kollektiva menta-

individen,

litet

och hans

honom att
kommunala

historiskt betingade korporativa instinkt får

som en lem i ett samhålle, så att han betraktar
som sina egna och inte finner någon konflikt mellan de

se sig sjålv

intressen

båda.
ten.

I kraft

av begreppsutvidgning identifierar han

Darfor associerar han

sig

med

byråkratin

i

sig sjålv

med

stållet for att

sta-

hysa nå-

gon kånsla av fråmlingskap och behandlar officiella forordningar, hur
obekvåma de ån år, inte med misstro utan med ett slags inre godtagande som om de varit hans personliga beslut.
Centralorganisationernas makt i den offentliga administrationen har
erkånts

genom overenskommelser, som

likståller

åmbetsmånnen. Statsåmbetsstyrelserna håller
råd,
från;

sig

dem med de statliga
med s.k. lekmanna-

konsultativa enheter avsedda att tillhandahålla granskning uti-

medlemmarna kommer

nisationerna.

Om vi t.ex.

medlemmarna

valda

i

från regeringsbyråerna och centralorga-

de regerings-

tar Skoloverstyrelsen, så utgores

lekmannarådet av Universitetskanslersåmbetet

(styrelsen for de olika universiteten), Arbetsmarknadsstyrelsen, Låns-

styrelseforbundet och
ficiella

korporationer

Kommunalforbundet (de båda sistnåmnda

som

representerar lokalstyrelserna

i

år of-

centralmyn-

De icke regeringsvalda år: LO, TCO, Arbetsoch SACO. På samma sått forhåller det sig med TCO,

digheternas hierarki).

givarforeningen

LO,

styrelsen for Sveriges Radio, for jårngruvorna

och andra

stats-

ågda foretag.

Om

också den korporativa principen långe godtagits

i

administra-

tionens praxis, så drojde det dock innan den officiellt fastslogs

Hår gjorde den

sin

debut forst 1970

socialdemokratiska regeringen

sedd

och

for

konsumentskydd.

form och

liteten ett

i

vaiet

Den

år av-

villkor, trygga

och avskaffa begreppet caveat emptor, utan också

fabrikanterna

lagen.

en lag som genomdrevs av den

blott att reglera forsåljningens

ej

kvalitet

i

i

i

att

påverka

och utformandet av produkter. Den utgor

i

7

rea-

Om

nu lagen gjort
bedomarens synpunkt,

verktyg for ledande av produktionen.

kunde det varit bra eller illa alltefter
men den skulle åndå ha bibehållit sin karaktår av våsterlåndsk

halt dår,

god

lag
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Men

och råttsanda.
karaktår.

Det

någonting har

år inte staten sjålv

tillagts

som

som berovar den en sådan

uppråtthåller lagen utan en kor-

Denna fanns inte till når lagen skisserades i utkast men måste nyskapas. På samma sått som alla andra korporativa
enheter måste den vara en byrå av icke-regeringskaraktår som driver
regeringens politik. Den blir uppbyggd som en centralorganisation vilporativ organisation.

ken representer ar konsumenterna.
I forstå hand kommer detta att insåtta den enskilde medborgaren i
hans egenskap av konsument i en korporativ struktur. Han behover
inte nodvåndigtvis tillhora organisationen,

som verkande

den bedomes genom lag

så-

honom. Vidare blir organisationen i stånd att påverka fabrikanterna under maskerad forevåndning att foretråda folket.

med

I likhet

for

husågarforeningen och hyresgåstforeningen

sumentorganisationen

att

ge

officiella

forordningar utseende av

vara overenskommelser åstadkomna forhandlingsvågen.
overtygandet av allmånheten,

kommer kon-

En

att

effekt blir

vad organisationen beslutat verkligen
Den blir ett medel genom vilket staten

att

vad folket behover och vill.
kan påverka onskemålen, och att så dr avsikten medges oppet
Det finns nu knappast ett enda område av svenskt liv dår inte den
korporativa principen gor sig gållande. Vid universiteten utgores redskapen av studentkårerna, i stort sett ekvivalenta med de engelska
år

.

student unions

men

kopierade på tyska institutioner

med samma namn.

Med

medlemskapet obligatoriskt enligt universitetsstatuterna brukar
kårerna av myndigheterna anvåndas for kanaliserande av statlig stuoch vissa universitetsfunktioner. Det år som
engelskt universitet The Students Union utforde akademi-

diehjålp, social trygghet

om

vid ett

*

råntmåstarens, de lokala vålfårdsmyndigheternas och undervisningsministeriets arbete

och åligganden.

Den Sverige våletablerade studentdemokratin ombesorjes uteslutande genom studentkårerna. Vid varje universitet år studentrepreseni

tantema

de olika akademiska styrelserna och kommittéerna utnåmnda av kårerna, inte valda av den oexaminerade studentmassan som
i

sådan. Riksgiltigt sett dirigeras studentrepresentationen vid Universitetskansleråmbetet av Sveriges Forenade Studentkårer, en centralorga-

ånnu avlagd slutxamen. På så vis år
for dem som så onskar en studerande klass under byrå-

nisation for alla studenter utan
universitetet
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kratisk ledning. Universitetets myndigheter

och regeringens organ

in-

ha att gora bara med en enda godkånd korporativ forsamling. Herr Sven Moberg, vice utbildningsminister, har uttryckt den
sisterar

på

att

socialdemokratiska regeringens synpunkt på foljande

satt:

”Kårmedlemskap år en gammal tradition, ett uttryck for kollektivt
tånkande, som sammanfaller med min regerings syften. Nu måste jag
medge att det finns något otillfredsstållande hos kårsystemet på grund
av dess gammalmodighet, och jag vågar saga att vi nog måste åndra
om det alltefter smak och mode. Vi måste finna ut någon annan losning for studenternas organisation

Men

principen kvarstår

att

i

en korporativ sammanslutning.

studenterna måste

genom en korporation

som individer lånkas till universitetet och
onskar inom den akademiska vårlden år en analogi
och

inte

staten.
till

Vad

vi

forhållandet

mellan fackforeningarna och Arbetsgivarforeningen på arbetsmark-

nadens

fålt.

Studenterna motsvarar fackforeningssidan, givetvis.

”Studenterna måste låra sig arbeta vid universitetet
kollektiv organisation. Jag
ration,

vetna

men

om

Italien,

vårt

medger

vi tånker

ett

undvika dem.

sådant system,

Men

något slags

en medeltida korpo-

mål år uppråttandet av en korporativ

faran for missbruk av

och

att detta liknar

i

som

stat.
i

Vi

år

med-

det fascistiska

korporationssystemet har haft

framgång på arbetsmarknaden, och vi tror att det helt enkelt år
ningen for hela samhållet. Teknikens utveckling kråver kollektiv.”

los-
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Domarkår och ombudsman

6.

Liksom svensken misstror parlamentariska
så en speciell uppfattning av lagen.

I

institutioner,

våsterlåndsk kultur beror indi-

videns sakerhet på lagens hoghet och vålde,

på den

har han ock-

sociala vålfården. Dårfor åtnjuter

i

men

i

Sverige baseras den

Sverige vålfården

samma

som vad domarkåren gor i England. I Sverige
allmånhet bara som ett medel att omsåtta den sociala

respekt och prestige
betraktas lagen

i

Den svenska attityden påminner om den medeltida synen på lagboken som den gudomliga eller i varje fall den från
overheten kommande viljans instrument. For svensken år lagen inte
vålfården

i

praktiken.

medborgarens skydd utan statens vcrkningsmedel.

Hr Carl Lidbom,

f.d. justitieråd,

kabinettsminister och framstående

socialdemokratisk teoretiker, har uttryckt denna tanke

i

orden: ”Lag-

ens syfte år att realisera myndighetens politik”, varpå han såger

betecknande

tillågg:

”Den utgor

ett

i

ett

av medlen for samhållets om-

daning.”

En
inte

till

starkt.

gora

juridisk

åmbetsman

uttryeker vad han kånner så hår: ”Lagen år

beskydda individen. Det år en sak jag kånner myeket
Den utgor norm for statstjånstemånnen och har ingenting att
for att

med

garanterandet av en månniskas

det mig naturligt att lagen år
avsikter

mig

i

till

for att

På något vis forefaller
omsåtta åmbetsman nakårens

frihet.

praktiken. Inte forrån ni bragte saken

den kunde finnas

in att

till

for att

på

tal

har det

fallit

skydda individen. Hela min

utbildning gor gållande det rakt motsatta.”

”Lagen

i

Sverige”, sade vice

ombudsmannen

(t.f.

JO), ”utgor

ett in-

strument for statstjånstemånnen och kodifierar deras beslut”. (Utifrån

sedd år justitieombudsmannen en juridisk åmbetsman med uppgift att
skydda medborgaren mot administrativa oråttvisor). Uttalandet har
grundlagsenlig forankring.

Den

svenska domarkåren år inte fullstån-

digt oavhångig. Justitieråden år visserligen

utnåmnda på livstid men
likvål underkastade revision av en regeringskommission, som har rått
att avskeda dem. Den vanliga ursåkt som framlågges for systemet av
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då denna makt knappast någonsin

juridiska teoretiker ar, att

anspråk, domarkårens oavhångighet år garanterad

Det år en

intressant illustration

principen utan praktiken

te år

i

praktiken.

den svenska attityden

till

som

i

tagits

råknas. Likvål

kan

principerna påverka den allmånna uppfattningen, trots

i

det in-

att

verkligheten

de skattas

att

och reduceras av professionella advokater. Det finns i Sverige
en mycket utbredd uppfattning att domarkåren år politiskt dirigerad
långt

och

att

den meddelar

politiskt fårgade domsutslag.

kånslan inte år fullståndigt
anses

staten.

till

så

med

det viktigaste år att den finns.

riktig,

Domarnas

attityd råttfårdigar

utomordentlig integritet

betraktar sig sjålva snarare

en oavhångig

institution.

forstå

hand

ett

som

Deras

lagen. Råttvisa betyder for
i

Lagen

i

utovandet av

sitt

som bevakare av
staten som sådan, inte

statstjånstemån ån
lojalitet gåiler

dem

uppråtthållande av statens intresse,

som

År 1970

offentligt.

ningen av domarkåren år

felaktig.

tanter for socialgrupp ett

(

ren har slopats och ersatts

med

”den sociala sammansått-

finns alltfor

= overklassen;

åndra rekryteringsproceduren så

lemmar från de arbetande

Dår

instrument

ett politiskt

forklarade den socialdemo-

kratiske justitieministern Lennart Geijer att

många

represen-

den snobbistiska vokabulå-

Vi måste
båttre balans, med fler med-

vulgårsociologiska termer).
att vi får

klasserna”.

den svenska folksjålen

intar

domarkåren

sin plats jåmsides

som en agent

ministerierna och andra institutioner

visa forvåntas inte från domstolarnas sida utan
till

Ockdomaråmbete

garanterande av fair play gentemot medborgaren.

har då och då antytts

mannen,

i

stållet

från

ombuds-

vilken jag snart tånker återvånda.

som antikverad och

ring. Enligt

en

ett

ser

den enbart som

en sådan tolkning år lagen

nar ideologiskt innehåll.

som

De mer

i

ett passivt

verktyg for indoktrinering. Det fanns

medel for kondifieinstrument

som

sak-

exempel på detta i
godtar en hog taxering (den år

Ehuru svensken tyst
hela vårlden), forsoker han åndå

Hårda skattebordor

ett

om

avancerade teoretikerna fattar den

viss skattelag.

hogst

med

for staten. Rått-

Vissa svenska auktoriteter torde betrakta ovan skisserade idé
lagen

den

viss utstråckning detta.

i

Att regeringen betraktar domarkåren

I

att

andra ord inte vara medborgarens skydd utan en tjånare

mån med

inte

Låt vara

fick slingrandet

i

att

ett

lura finansministeriet.

taxeringarna att oka under 1960-
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talet.

Sådant upphorde

att

vara

privilegium for de verkligt besuttna

ett

utan påverkade alla och utbredde sig bland folk av alla villkor. Be-

nog blev regeringen oroad ehuru inte av ekonomiska skål. De
ekonomiska forlusterna var visserligen mårkbara, men åndå var det
mest medborgarens avståndstagande från staten i en aktivitet av detta
slag som utgjorde den verkliga kållan till bekymmer. Det hotade den
kånsla av gemenskap på vilken det svenska samhållet år baserat, och
gripligt

kontrollen av medborgarna mojliggjordes av denna kånsla. Så kalla-

des lagstiftningen

till

hjålp for att avskåra foreteelsens rent psyko-

logiska rot.
Allt skatteslingrande gjordes
strångt

milt

med hoga

till

en forbrytelse, som skulle

medan

boter och fångelse,

som en mindre

forseelse.

Den

det tidigare behandlats

uttryckliga avsikten var att

svåra forbrytelsens stigma brånnmårka något

straffas

som

tidigare

i

med den

vida kret-

som en ursåktlig sak. Det ingick i tendensen att gora
mot staten till allvarligare fall ån sådana mot personer,

sar betraktats

forsyndelser

och detta var

i

dividens bekostnad.

gen

vill likstålla

Vi

citerar

man gynnade

på
ån en gång herr Lidbom: ”Den nya

sin tur resultatet

av

att

stold från samhållet

med

stold från individen.

dess syfte år inte att skapa nya brottslingar.
klart for allmånheten att det inte finns

och samhållet och

att få

nya lagens
I

i

Den

till

lå-

Men

for att gora

någon antagonism mellan den

Bexelius

kommentar har foljande

sin helhet identifierar sig sjålva

komma

syfte år att

år

in-

individen att forstå att hans intressen år de-

samma som statens.”
Ombudsmannen Arne
”Svenskarna

kollektivet

åt

med

staten,

lydelse:

men den

undantagen”.

den anglosaxiska våstern har lagens professionella handhavare en

stållning for sig sjålva.

Fastån en domare betalas av allmånna medel

han vanligen inte som en agent for staten utan som en oavhångig makt ovanfor regeringen, allmånheten och åmbetsmannakåren.
Han år endast lagens tjånare och hur ofullkomlig som helst likvål en
betraktas

på dennes sida mot
myndigheterna, om dessa overskrider sina befogenheter. For svensken
å andra sidan år lagkarlen ett regeringens verktyg, domaren bara en
byråkrat som alla andra som genomdriver den offentliga administravåktare av individens

rått,

redo

att

vid

tillfålle stå

tionens ukaser och fortrycker medborgaren.
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Som

konsekvens dårav

man

forhåller

gentemot lagen

sig

som gentemot andra grenar av
I

de,

var
var

med samma

servila underdånighet

det administrativa maskineriet.

en råttegång angående personligt overvåld 1968 fick den anklaga-

man med ringa medel, sig tilldelad en laglig forsvarare. Han
missnojd med den advokat han fått och begårde en ny, något han
lagligt beråttigad till. Domaren tilltalade honom med foljande ord:

en ung

”Vet

ni

ingen

vad som hander, unge man,

lått

sak

att

om

byta forsvarare mitt

i

ni vidhåller ert krav?
ett

Det

år

mål. Jag måste ajournera

råttegången och ni måste vanta några dagar, och sedan måste den nye

advokaten ha

kommer

att

tid

på

sig att låsa in målet.

Har

ni tankt

på vad det

kosta samhallet? Det blir en hel del pengar det.” Varefter

fången på de anklagades bank bad om ursåkt for att han onskat något
som skulle betyda sloseri med allmånna medel och omedelbart tog

Han

tillbaka sin anhållan.
(

= statens)

tycktes finna det naturligt att samhållets

båsta måste gå fore hans egna intressen.

Onskan

att inte

motsåtta sig staten och nodvåndigheten av

staten skenet av allsmåktighet utstråcker sig också

annat

fall

ge

domarkåren.

I

Under svenska forhålområde som helst olust over-

skulle kånslan av trygghet bli hotad.

landen våcker konfrontation inom vilket
allt

till

att

annars.

Också inom råttsskipningen

år målet samforstånd, inte

tvist.

Frikånnande

(i

den engelsk-amerikanska meningen av ordet år

dant egentligen okånt

och utloser en

i

Sverige) år något sållsynt

regelrått juridisk batalj.

ren och domaren ogillar

strid,

Och

inte

i

så-

svenska kriminalfall

bara polisen, åklaga-

utan det gor också de

flesta forsvars-

advokater. Nåstan alla processer tar formen av en skyldigforklaring,

uppmjukad genom anhållan

om

strafflindring

på personliga, humani-

tåra eller psykiatriska grunder. Delvis år detta en naturlig konsekvens

av svensk råttspraxis,

som

ger åklagaren stora foretrådesråttigheter

vid forandet av en råttegång. Polismakten tillåtes genomfora vad
i

allt

utom

till

namnet år dess eget forberedande forhor utan

som

att in-

den anklagade for domaren. Detta saknar motsvarigheter i det
engelska systemet med rannsakningshåkte, och en man kan hållas i
stålla

fångsligt forvar

under månader medan polisen forbereder målet.

andra sidan drar

man

sållan en misstånkt infor råtta

forefaller fullkomligt klar

och

man som

om

inte

Å

saken

forutgående slutsats kommit
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bergfast

till

Eftersom procedurens syftemål ar

overtygelse.

domarkåren

att

som

framstå

att

få

ofelbar, skulle frikånnande inte bara in-

nebåra en skymf mot åklagarsidan utan riktar också

hugg mot hela

ett

systemet.

Ibland hander det naturligtvis
i

nårheten av Stockholm

anklagad for

mål dar en man vid

ett

ha mordat

att

går galet.

att det

sin hustru.

År 1970 handlades
namn Hoglund stod

Råttegången hade inte

skridit långt forrån det blev tydligt att åklagaren skotte sig

mycket

Bevisen var svaga och icke overtygande och allmånne åklaga-

dåligt.

rens roll reducerades
det varit

mot den anklagade. Om
hela ha utgjort en idealisk

att spela oversittare

till

England och Amerika skulle det

i

med

scen for ett lysande och overtygande forsvar

kånnande som sannolikt

resultat.

helt abrupt lade ner råttegången.

polischefen
(

fort-

Vad som

”Om

= frikånnande),

och

Vårt arbete skulle

skulle

vi

blivit

ha

dramatiskt

hår hånde var

målet

fullfoljts”,

en tidningsintervju, ”skulle det

i

ett

fått

att

fri-

åklagaren

yttrade hogste

olyckligt resultat

forlorat allmånhetens fortroende.

handikappat. Vi år for vår effektivitet beroen-

de av samarbete och vårt system bygger på erkånnanden. Praktiskt taget alla våra mål avgores genom tillstående av skyldighet.
vi inte

Om

erkånnanden skulle det hela bli svårt och vårt arbete gå
mycket långsammare. Fler polismån skulle bli tvungna att nedlågga
fick dessa

mer

tid

på varje mål. Jag vet

faktiskt inte

vad

vi skulle ta oss

till

om

våra fångar borjade forsvara sig och vågrade samarbeta under forhoren. Ett enda mål
seende.

Men

som

det hår skulle vara

nog

att forstora vårt

an-

jag hoppas vi lyckades lågga ner målet innan det kun-

nat tillfoga oss varaktig skada”.

Denna
i

attityd år inte specifik for

polismakten utan hårskar allmånt

hela den juridiska apparaten. Undantagen år inte vanliga, och den

advokat som går
tillfålle

till

strids infor

domstolen

blir inte

han vet

om

det år inte fair att

inte rentav ett hot

doma

ett

land efter

svenska forhållanden var utbrottet
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att

som

år skyldig”. I andra lånder skulle sådant

piskat oversitteri

ord

ett

blev en forsvarare av detta sållsynta slag offentligt åthutad av

åklagaren såsom ”det slags motbjudande månniska
klient

beundrad. Vid

mot

ett

forsvarar en

ha

kallats in-

lagens handhavande.

Men

annat lands standard. Under

fullt begripligt.

Det utsade

i

andra

vederborande advokat hade brutit mot konventionen genom

att

på sådant satt slosa med åklagarens tid och såtta hela systemet i fara.
Framfor allt hade en man tillråttavisats for den oforlåtliga forseelsen
att ha infort polemik dar samforstånd var enda godtagna principen.
Samforståndspolitiken år också vål forskansad
trin,

i

svensk laglig dok-

det forhållandet mellan domare, åklagare och forsvarare kånne-

i

tecknas

som

samarbete for konstaterande av sanningen.

ett

I

de

flesta

våsterlåndska råttssystem år stållningen den, att åklagare och forsva-

som varandras motståndare

rare står

eller icke skyldig eller

dem

ren fåller utslaget

i

tolkningen av

emellan.

åklagare verkar alltfor nåra

om

betråffande en fråga
ett visst

Om också

samman

i

lagrum,

skyldig

medan doma-

många lånder domare och

for anglosaxisk

smak, så

står ej

desto mindre forsvarsadvokaten såker på andra sidan skranket. Det

betyder

att

hans

på hans

lojalitet år oreserverat

hover det ingalunda vara

klients sida.

Sverige. Forsvarsadvokatens hållning gent-

i

emot allmånne åklagaren och domarens gentemot båda

En

Så be-

år dubbeltydig.

forsvarares funktion år inte att såkra ett frikånnande utan att

hjålpa domstolen. Detta

i

inte år att klara sin klient

Detta

plockad och
system av

utan

att få

hans fråmsta åliggande

systemet att verka.

såga att den svenske advokatens enda funktion år

vill inte

att helt enkelt

sin tur innebår att

overlåmna sin klient

Bakom

klippt.

”officiellt

i

råttvisans kåftar, vederborligen

genom

kulisserna kan han gora en del,

erkånd intrig” som forut omtalats, for

Hans egna forhoppningar

det

att overtala

nåmligen i att kunna hålla målet borta från domstolen. Så långe han kan
forhandla privat kan han också ågna sig åt sin klients intressen, men
åklagaren

att

lågga ner målet.

så snart saken råkar in

bunden

plikt
rått.

Den

till

råttegångens offentliga skådespel, år hans

i

systemet.

Och

detta utesluter kontrovers infor

svenska domarkåren arbetar offentligt endast

rare av skuld.

Den

står

ligger

och

faller

med

som

oppen

inregistre-

frånvaron av begreppet

fri-

kånnande.

En

svensk domstols funktion år inte

att

avgora huruvida en miss-

tånkt år skyldig eller oskyldig utan att protokollfora bevis och be-

ståmma angående

straff for

liminåra forhdret.

okånt
eller

i

Sverige

De enda

en skuld som
alternativ

faststållts

redan vid det pre-

en domare har (jurystemet år

utom vid årekrånkningsmål; domarna

samman med

bisittare) år att

avkunna en dom

sitter

ensamma

eller avstå från
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doma. (Detta hander

att

i

ca

1

av alla mål; vådjan

°/o

till

hogre

år sållsynta och galler vanligen utslagets form, inte skuldfrågan

håvande av underråttens skyldighetsforklaring år
ligt sållsynt.)

utan

att

Avståendet från

medge systemets

lycklig slump. Detta ”ingen

idén

om

år ett satt att fria av brist

felbarhet.

Den anklagade

dom”

med vederborande

i

- upp-

utomordent-

faktiskt

han år skyldig och har undgått

år underforstått att

ting att gora

dom

rått

friges,

straff

på bevis

men

det

bara av en

det svenska systemet har ingen-

misstankes håvande

i

den anglosaxiska

frikånnande. I Sverige år enda såttet for uppråttelse att ståm-

ma

kronan for felaktig råttegång med krav på ett utslag ”icke skyldig”.
Sådana lagsokningar år utomordentligt sållsynta.
Ett lands lag såger

mer ån de

om

flesta institutioner

landets politiska

den anglosaxiska vårlden hårror frikånnandets existens från ett
medgivande av att staten kan ha fei. Omvånt betyder frånvaron av
sjål. I

begreppet frikånnande

och

rått

alltid

i

det svenska råttssystemet att staten alltid har

måste synas ha

Detta har vissa inressanta konse-

rått.

Under anglosaxiska forhållanden år en man flåckfri infor
råtten, så att han aldrig kan anses skyldig av sina vånner och anforvanter forrån fållande utslag skett. Det år inte bara rådslan for årekvenser.

krånkning som får pressen
eller

om

att tala

misstdnkt kriminell; det år

ett

djupt rotad social instinkt.

men

Sverige domstolarna kan frige

en anklagad som en påstådd

Men då

i

aldrig frikånna såtter dår varje

anklagelse en outplånlig flåck på en månniskas anseende. Arrest an-

med

ses av allmånheten liktydig
i

svenska massmedia

illvilja

att kalla

utan helt enkelt

ett

tiva forutsåttningen år att

skyldighet.

uttryck f5r gångse tånkesått.
i

en konflikt

skipad år en annan fråga.

Den

med

inte

åger

rum

vata forhandlingar

åklagaren

i

Sverige,

i

att

den verkliga

bak slutna dorrar

synes

råttei

pri-

forvåg. Enligt allmånhetens upp-

kan man undgå lagens arm bara genom
ning tillhor inte systemet och misstånkes heller
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men om den

oundgångliga konsekvensen av det

fattning

vitalt for forståelsen

instink-

fei.

infor sittande rått utan

med

Den

staten (eller kollektivet)

svenska råttssystemet, erkånt av svenskarna, år

gången

ovarierade principen

en misstånkt for ”brottslingen” år inte

medborgaren (eller individen) måste ha
Det år mojligt att råttvisa kan skipas
bli

Den

av det svenska samhållet

intriger.

inte

att

Men

gora

det.

bestick-

Det år

klargora for sig att

publik korruption

betydelsen personlig bestickning inte forekommer.

i

Sporren for handlande ar snarare en onskan

och de som utfor arbetet ar forfarande
åtminstone når det galler offentlig

om

Offentliga forsakringar

man då och

då,

som om

att uppråtthålla systemet,

fria från

manskliga svagheter

tjånst.

den svenska rattvisans

fortrafflighet ser

det gållt att skingra djupa och pinsamt verk-

den ovan anforda mordprocessen, vilken pressen behandlade som en sensation, och det var den ju också
- med nedlåggning utan vidare av ett så allvarligt mål. ”Det visar”,
Så exempelvis

liga tvivel.

skrev Dagens Nyheter,
år saker

efter

ledande stockholmsblad, ”att lagens gång

ett

Sverige och att vi har det basta råttsvåsendet

i

Det år vål nårmast overflodigt påpeka,

att

i

vårlden”.

påståendet har sin rot

kånsla av otrygghet. Tvivelsutan har detta mycket

att

gora

med

i

en

jurist-

yrkets funktioner.
I

det ogonblick en misstånkt

hans relationer

man på

till

familjårt

hans advokat.
sått

for

att

kommer
Intill

infor råtten åndras radikalt

detta ogonblick arbetar de

soka undvika

ett

fållande.

sam-

Dårefter

tvingas advokaten av sin instinkt och sin professionella etik att hjålpa

åklagaren
ett

i

garanterandet av en smidigt, glattlopande process.

mål kommit

tens plikt

i

att

vål

den svenske brottmålsadvoka-

infor domstolen ligger

soka tvinga sin klient

Når

till

bekånnelse. Det fanns en vål-

kånd praktiserande advokat i Stockholm, en hogt aktad jurist, som ofta
togs i anspråk for denna uppgift. Det kunde ibland hånda att de enligt lag engagerade forsvararna hade svårt overtala sina klienter att
erkånna sig skyldiga. Domaren brukade då foreslå dem att låta deras
ryktbara kollega overta forsvaret. Råttegången ajournerades, och inom
kort kom den nodvåndiga skyldighetsbekånnelsen. En tidning hade en

mannen med intervjuer av hans tidigare
klienter. De hade alla blivit overtygade. ”Han var en bra karl”, refereras ett uttalande av en bland dem. ”Domaren blev lite forargad, så jag
tyckte det var båttre att ta en annan advokat och tog honom i stållet.
gång en hyllningsartikel

till

Nåja, vi utbytte några få ord, och han klargjorde snart for mig att det

på den andre når han sa
det, forstår ni. Med honom var det en annan sak - så jag erkånde mig
skyldig, och så var det inte mer med det.”
Det år vårt lågga mårke till, att oaktat denne mans nåstan samtliga

var meningslost att

slåss.

Jag trodde

inte
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klienter blivit bvertygade

om

gon inkompetent advokat

enligt svenska begrepp.

inte visad skicklighet

advokat

att bli

i

de måste bekånna, var han inte nå-

att

På samma

processer nedlagda nodvåndigtvis få en

att få

ansedd som fullfjådrad. Och for gemene

man

år kån-

netecknet på en bra advokat att han får systemet att verka.
klienters

Hans

ode år en sekundår angelågenhet. Under sådana omståndig-

heter år det begripligt att

som

kan

satt

Sverige lagens handhavare inte betraktas

i

våktar over den personliga friheten utan

som en agent

for staten.

Liksom svensken accepterar de flesta politiska pålagor forutsatt att
de klåtts i passande ekonomisk kostym, så underkastar han sig också
myndigheternas påbud så långe dessa foljer lagens bokstav. Hans begrepp om råttvisan år lagenligheten. For honom avhånger inte rått och
orått av någon råttfårdighetskånsla utan av overensståmmelsen med
lag och forordningar. Om han år beredd att kritisera en åtgård från
myndigheternas
het utan

på

tas juristen

våntar

i

han

att

sida, det

beror inte på åtgårdens moraliska forsvarlig-

om

den år forenlig med en regeringsukas. Dårfor betrakhuvudsakligen som en uttolkare av lagens bokstav. Man

honom

allmånhet inte av
skall

manipulera lagen

till

(och detta år en vital distinktion)
sin klients båsta utan att

han tolkar

lagtexten så att statens avsikt år klar. Upptåckten av en lucka

En

anses vagt omoralisk.

gång en

viss

advokat for

allmån åklagare

ha

att

gjort

lande export av utlåndsk valuta.
ligt

formulerad och

att

lagen

Goteborg upptuktade en

en sådan upptåckt

Han

luckan fanns,

i

i

fornekade inte

men han

att

i

en fråga

gål-

lagen var då-

forebrådde

mannen

att

ha vågat dra fordel dårav. ”Han har brutit mot lagens anda”, yttrade
åklagaren i en tidningsintervju, ”han år en forrådare mot sitt land.

En god medborgares

skyldighet år att folja lagstiftarnas allmånna in-

tentioner, inte att kringgå lagen

Ombudsmannens åmbete

genom taskspelarknep med

år ett gott exempel

på

detaljerna”.

juristprofessionens

funktion av tolkare. Det år en allmån vanforestållning att ombuds-

mannen skapades

for att utova parlamentarisk overvåkning av stats-

de iakttog de for dem gållande reglerna,
år en helt annan sak. Det måste åter erinras om att når 1809

tjånstemånnen och se
vilket

till

att

gav den exekutiva makten vittgående oavhångighet av
riksdagen, då sokte den också infora en sorts kontroll av det admiårs grundlag

nistrativa maskineriet
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genom

att

ge riksdagen begrånsad insyn

i

byrå-

Det skedde genom inråttandet av ombudsmannatjånsten. Hans
fulla titel ar Riksdagens justitieombudsman - den parlamentariske
agenten. Detta uttrycker exakt hans funktioner. Han ar den laggivande
forsamlingens delegat i overvåkningen av den administrativa apparaten och en ersattning for den parlamentariska ansvarigheten.
kratin.

en borjan var han, som hans

Till

som verkade

agent,

titel

anger, en strikt parlamentarisk

for riksdagens rakning bland tjånstemånnen.

Hans

bygga orattvisor mot medborgarna utan att trygga
riksdagens ratt. Och de båda syftena ar inte nodvandigt identiska. En
privat medborgare kunde inte klaga hos JO, och det kunde heller
åliggande var inte

att

en enskild riksdagsledamot, endast den laggivande forsamlingen
i dess helhet. Det var forst omkring tre kvarts sekel efter
åmbetets tillskapande som ombudsmannen tillats ta emot individuella klagomål

inte

från allmanheten.
liga

åliggande

i

Men

ett

också

i

sin

tryggande av

moderna form består JO:s våsentatt

statstjånstemånnen iakttar sina

dem gallande lagar och forordningar.
Ombudsmannen våljes av riksdagen, men de

for

regler

och forordningar

vilkas foljande har kontrollerar år skapelser av administrativ, inte par-

lamentarisk lag. Det sager en hel del

om

den grundlagsenliga maktfordelningen - den svenska lagstiftande maktens underordnade natur
framgår ur hans åmbetes begrånsning. Ombudsmannen får inte återkalla myndigheternas beslut eller

befullmåktigad

att tillråttavisa

kontramandera order; han år endast

forsumliga funktionårer.

fdrhindra det administrativa maskineriets supremati
sig

om

flesta

att

av

Han kan

men han

inte

forsåkrar

vederborliga former iakttas. I verkligheten reduceras de

JO emottagna

klagomål

behov av såkerhet for att
reglerna blivit efterlevda. Nåstan samtliga yttranden han avger visar att
så år fallet. Och praktiskt taget utan undantag år de klagande tillfreds,
åven om deras ansokningar avvisats, bara de blivit forsåkrade om att
formerna iakttagits. Det faller mycket sållan någon in att forordningartill

ett

na kanske borde åndras.

For svensken år JO
gor

ett

ett

årnbete av fruktansvård bety deise.

ut-

surrogat for alla andra personifikationer av råttvisan. Såvål

domarkåren som riksdagen saknar detta
år rent administrativa verktyg.
att få

Han

skydd, han skulle aldrig

En
i

attribut

i

svenska ogon, då de

svensk vånder sig inte

sina vildaste

till

lagen for

drommar tånka

sig att
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nalkas riksdagen eller sin egen riksdagsman

och for gottgorelse for

i

ombudsmannen, vilken i sig
forenar de bilder som i England forknippas med domaren och parlamentsledamoten och i USA med kongressmannen och konstitutionen.
en

oråttvisa.

Han

soker sig

i

stållet till

Liksom i ytterliggående fall av oforrått eller forargelse engelsmannen appellerar till domstolama eller nårmar sig sin parlamentsledamot,

man

så klagar svensken hos JO. Faktiskt talar

i

om JO

Sverige ofta

som ”klagomuren”. Det år en utomordentligt tråffande beteckning.
Ombudsmannens varde ligger inte i vad han gor, utan att han existerar
han finns till
i sig sjålv som en kalla till trost. Sjålva det faktum att
for att ta emot klagomål tycks i sig sjålvt utgora en garanti mot missbruk.

Han omges

av en sorts mystisk vordnad, han år en judiciell

fetisch.

Det finns en fara inneboende
obenågna
dem.

att se till sin

Han

finns tror

egen

har forvandlats

man

att alla

rått

till

en

i

institution

emedan de

av denna

år

oppna

nom

om

regeringens stående

alibi;

JO

så långe

for

han

åtgårder tvunget måste vara råtta och riktiga.

Aven om

for allmån granskning.

med hånsyn

till

s.k. offentlighets-

enligt vilken offentliga akter

den svenska administrationen,

restriktioner

detta kringgås, officiellt ge-

nationens såkerhet (som gor akter

forsvaret och utrikespolitiken otillgångliga)

man

att

i

Folk år

antar att det gor

Paradoxalt nog uppmuntras denna instållning av den
principen

art.

och

inofficiellt

genom

håller saker borta från de formella aktsamlingarna, så kvarstår

åndå en avsevård mångd material som år oppet for allmånheten. Utanfor Skandinavien finns ingenting liknande. I de flesta lånder fram-

skapar

officiell

hemlighetsfullhet allmånhetens misstro, varfor myndig-

heterna måste gå varligt fram.

Men

i

Sverige år attityden den, att ef-

tersom statens affårer ligger oppna finns dår ingenting att se. Regeringen kan handla mer eller mindre risklost - som månnen i G. K.
Chestertons

”Mannen som

var torsdag”, vilka planerade att forstora

vårlden på en balkong over Leicester Square,
forbipasserande. Oppenhet lonar sig i regel.

Varje misstanke som fortfarande

faller

genom nårvaron av ombudsmannen. Som
nistrativa

missbruken

inte ringare

digheterna våsentligt storre ån
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i

men

i

det de vinkade

till

de

på myndigheterna dåmpas
foljd av detta år

de admi-

undergivenheten under myn-

våstern.

Vaggad

till

sjålvbelåten ro

genom

tron att dess institutioner

genom

sin blotta existens

ger ett

skydd mot myndigheternas overgrepp luras och suggereras befolkningen att slappa efter på sin vaksamhet. Assisterande ombudsmannen Bertil

Wennergren medger

sken foredrar

mycket

låttare

att

att så år fallet:

”Jag tror ni ska finna

att

sven-

kasta sin vaksamhet eftersom det gor samarbetet så

och systemet dårfor fungerar

battre.

Under

det anglo-

saxiska systemet, dår envar år på sin vakt, år oppositionen storre och
samhållet fungerar mindre vål.”
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Apparatchiks herravålde

7.

av Sveriges korporativa natur ar den politiska makten
overallt genomtrångande. Makt i denna version betyder inte bara dominans over statsmaskineriet utan också direkt herravalde over den

Som

ett resultat

Och makt som

enskilde medborgaren.

och bland

ter

ett fåtal

man

koncentreras

till

ett fåtal

punk-

år inte svår att forskaffa sig. Eftersom

den

inom det byråkratiska etablissemangets grånser, så åger
den landet som åger denna monolitiska institution.
Med åren har socialdemokraterna såkrat sig all makt inom åmbets-

makten

finns

mannakåren,

det deras privata byråkrati infiltrerar statstjånsterna

i

och dårmed gynnar uppkomsten av en regeringsmekanism som kringgår den parlamentariska proceduren. Vågen till makten går inte genom
riksdagen utan inom byråkratin. Sveriges verklige hårskare år inte den
politiske veteranen eller riksdagsdebattoren utan

han

den

man som

vet hur

manipulera det byråkratiska maskineriet. Det år den funk-

skall

tionårstyp

som

år

kånd

i

Sovjetunionen under benåmningen aporatchik,

apparatmannen.
Eftersom partiet har om- och inneslutit staten, år det partiets apparatchik som år landets regent. Parti år kanske en oriktig term, mer
korrekt år arbetarrorelsen. Detta år en kolossal, mångskiftande organisation,
jets

som

i

sin kontroll

kommunistparti och

liknar

Den

i

och penetration av samhållet liknar Sovsin stråvan att vara allt for alla nårmast

den katolska kyrkan.
svenska arbetarrorelsen har två huvuden: det socialdemokra-

och fackforeningarna. Då de båda delar ledar skapet sinsemellan och delar åven uppgifter och åligganden år de hopsmålta till
en monolitisk struktur med strång disciplin och fruktansvård styrka.
tiska partiet

Partiet skoter det parlamentariska arbetet

och omhånderhar regeringen,

fackforeningarna skaffar fram pengar, har den ideologiska kontrollen

av de arbetande klasserna och står for rosterna i valtider. Precedensordningen mellan de två år en diskutabel fråga. Det medges att partiet
år rorelsens politiska arm,

blandad
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med

men

fackforeningarnas

dess egen byråkrati år så

att det år svårt att iaktta

samman-

någon

skill-

nad.

Rakt

ut sagt ar apparatens gren utan betydelse for

namn

betarrorelsens apparatchik: vad den an har for

toppen.

Med

den svenska

ar-

den

till

så leder

stammer detta inte bara for partiet och
mycket for rorelsens underordnade for-

vissa reservationer

fackforeningarna utan lika
greningar.

Det svenska samhållets korporativa form har
en stållning som år svår

att forstå

utanfor

gett fackforeningarna

ett totalitårt land. I

allmån-

hetens ogon och helt visst ookså for dess eget folk framtråder fackforeningsblocket

som en lem av

staten.

Om

man

ville

bygga en modell

av den svenska staten sådan den uppfattas av dess invånare, skulle
det bli en byggnad uppehållen av en rad pelare, vilka representerar
byråkratin,

minerad

den sociala vålfården, den korporativa organisationen do-

av

fackforeningarna,

(Domarkåren har medvetet

Av

partiet,

uteslutits,

regeringen

och

riksdagen.

då den betyder foga

Sverige.)

i

dessa skulle de fyra forstnåmnda var och en kunna båra hela bor-

dan ensam. Riksdagen kunde utan vidare sparkas omkull utan
byggnaden stod mindre såkert for det.
Alltså framtråder partiet och fackforeningarna

armar. Båda når de ut
folkningen

genom

i

som

statens

hela landet och uppehåller kontakten

ett parallellt

liknar det kommunistiska ”ceH”-systemet.

Varenda

’by’

båda

med

nåtverk av lokala organisationer

att

be-

som

och kommu-

och sina fackforeningsrepresentanter. Fackorganens nåtverk har två sårskiljande drag. Forst och fråmst finns det
nen har

sin partigren

agenter for fackforeningsrorelsen, vilka handlar

som LO:s

lokala de-

Deras funktioner år skilda från fabriksrepresentationens, åven
samma månniskor ofta utfor bågge åliggandena. Syftet hos den

legater.

om

forstnåmnda typen av agenter år
i

att syssla

med

fackforeningsintressena

deras helhet och foretråda rorelsens korporativa funktion

utanfor. Detta år ingen formalitet:

i

i

vårlden

den lokala landsstyrelsen måste

enligt lag korporativa organisationer vara representerade

inom

vissa

kommittéer, och de har avsevård makt.
Fackforeningsrepresentanter och partiagenter står på

samma nivå.
med arbetar-

den enskilda medborgaren har kontakt
rorelsens bågge huvudgrenar på hierarkiens samtliga trappsteg. Dessutom tillåter denna organisationsform partiet och fackforeningarna att
Detta betyder

att

motas konstant på
8

alla nivåer, så att eventuellt

uppseglande konflikter
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kan kvåvas redan i lindan. Då i detta slags arbete partimedlemmarna
nåstan utan undantag samtidigt år fackforeningsfolk och den lokala representationen ofta forenas

i

samma

månniskor, år dårmed såkrad en

perfekt union av bågge organisationerna.

Grundvalen for fackforeningshierarkien år
tionen på arbetsplatsen.
se

medlemmamas

till

år politisk agitation.

Denna har

intressen

naturligtvis representa-

två funktioner: den påtagliga att

och den kanske mindre påtagliga som

Det beror på

ett oavlåtligt politiskt

arbete av ar-

betarnas fortroendemån att det socialdemokratiska partiet får sina
roster.

sammanhang

I svenskt

år fackforeningarnas politiska funktion vik-

ån deras egentliga foreningsroll. Icke desto mindre skotes också
denna med storsta omsorg emedan det i slutanalysen år i sin egenskap
av garant for hojda loner och båttre arbetsforhållanden som fackfor-

tigare

eningarna får
från

LO

ner

sitt

till

folkliga stod.

Kedjan av ordergivande kommandon

fabriksfortroendemannen har organiserats effektivt

ter hierarkiska principer.

Och

for att

ef-

undvika friktion mellan olika

fackforeningar finns det permanenta forbindelsekommittéer på alla
nivåer.

Som

de

till

blir

en foljd dårav år nåstan

alla dispyter forlikta långt

innan

folkliga stridsfrågor.

Nårmast

i

betydelse efter partiet och fackforeningarna år arbetar-

rorelsens kultur- och utbildningsgren,

bund - de svenska arbetarnas
korporativ organisation

med

ABF -

Arbetarnas Bildningsfor-

undervisningssållskap.

Såsom måktig

sina egna råttigheter har det sina våldefi-

nierade funktioner inom parti- och fackforeningsapparatens arbete.

ABF

år uppbyggt parallellt

med

parti

och fackorgan, så

att for

var

och en av dessas ”celler” finns det också ett ABF. Organisationen
overvakar den politiska indoktrineringen i de djupa leden; samtidigt
trånar den arbetarrorelsens funktionårer och formedlar erkånt intrådeskort

till

Ny a

maktstrukturen.

tjånstemån får sin forstå tråning

elementår undervisning
nistrativa struktur,

Kurserna år
for vanliga

inte

samt

lokala ABF-kurser,

som

ger

arbetarrorelsens ideologi, historia och admi-

i

i

de kollektiva avtalsfbrhandlingamas teknik.

bara for tjånstemån och funktionårer utan också

partimedlemmar

eller fackforeningsfolk

talang for ledarskap. Det begårs av
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i

ABF

att

med

ambition

eller

det fastståller dessas

kapacitet,

och

om

de befunnits vårdiga går de vidare

och kommer kanske anda upp

hogre kurser

till

ABF-hdgskolorna, de privata uni-

till

versiteten for arbetarrorelsens byråkrati. Ingen talang åsidosåttes.

lovande ung fackforeningsmedlem kan skickas

kan man råda en årelysten sådan
Varje novitie kan se en våg upp till toppen;

lika vål

En

en ABF-kurs, och

till

att bevista

ABF

dessa kurser.

år arbetarrorelsens

talangscout och talangskopa.

Riksdagens svaghet och dess

avancemang år

brist

på betydelse

for sokandet av po-

någon hemlig upptåckt gjord av politiska
teoretiker utan ett så påtagligt faktum for genomsnittssvensken att det
inte år vårt att stålla under debatt. Han vet att åven om kabinettsministrarna numera forvåntas sitta i riksdagen, så år de inom byråkratin
de uppnår sin position, och riksdagsmandat får de sedan automatiskt i

litiskt

efterhand.

Han

inte

vet också alltfor vål att en plats

i

riksdagen år den

sedvanliga beloningen for en trofast partislav eller en

inom en korporativ

gammal kåmpe

organisation.

Allt det dår år perfekt acceptabelt. Personlighet står lågt

om
tyda

svensk politik. Faktiskt har det

hånsyn

att ett val tagit

till

blivit

nedsåttande

i

tal att vilja

personligheten. Riksdagsvalen

gåiler inte politiker utan partier, det vill såga inte

kurs in-

i

an-

Sverige

månniskor utan

opersonliga intressegrupper eller manifest utan konkret kropp. Detta
år delvis en foljd av den proportionella representationen.

med
identiteten. En

rade våldiga valkretsarna

den personliga

femton medlemmar

150 kandidater.

Å

till

deras skaror av deltagare

De

involve-

dåmpar ner

genomsnittlig svensk valkrets skickar

riksdagen och uppståller

andra sidan har de

flesta

form av proportionell representation utan

till

det allmånna vaiet

europeiska lånder någon

att dårfor

tvunget bortse från

den individuella kandidatens betydelse: Frankrike år ett fall man
borde tånka på. Men svensken har medvetet utdomt personligheten
från politiken och gjort det for sin sinnesfrids skull.

Som

naturlig foljd

dårav har han heller ingen respekt for riksdagen, vilken han uppfattar

For honom år riksdagens uppgift bara att stålla
upp partiernas slaglinjer och hålla leden i rorelse. Den verkliga mak-

som en samling

ten ligger

nollor.

på annat

håll.

Alla svenskar vet

att

den såkraste vågen

rorelsens apparat. Arelystna

unga

mån

till

går inte

makt
till

ligger

i

arbetar-

politiken utan

till
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tjånstemannakåren.

emedan dessa

fackforeningarna,
lig

kundkrets

har den mest lonsamma grenen utgjorts av

Hittills

till sitt

och maktiga och har en ofant-

ar rika

En annan

forfogande.

rikt

flodande kalla

fordran och tjanst har naturligtvis varit partiet.

till

Men ABF, som

bear

den svenska arbetarrorelsens dominikanorden, har också erbjudit en
standigt oppen dorr till avancemang. Frånsett dess funktion av talangscout for partiet och fackforeningarna har det sin egen organisation

och erbjuder en vag
ar råstarka

nog

for

av arbetarrorelsen.

till

de styrande kretsarna

i

den mordande konkurrensens

En

som inte
inom resten

staten for folk
intriger

framstående produkt av detta maskineri år herr

LO:s generalsekreterare sedan 1950. Geijer borjade sin
karriår inom ABF:s administrativa avdelning och overfordes till LO
når han nått tillråckligt långt och visat vad han kunde.
Ledd av ett inre tvång att gora sig permanent har arbetarrorelsen

Arne

varit

De

Geijer,

noga med

har dragit

att

finner

man

i

sig

till

intrådesport nåra

trygga en konstant fornyelse av

till

sitt

ledande

de intelligenta och årelystna. Det finns

hands

varje stad

i

och

skikt.

alltid

en

arbetarrorelsens lokala hogborgar. Dessa

kommun

i

form av byggnader,

till

storlek

och vårdighet låmpade efter omgivningarna och kallade Folkets Hus.
Byggnaderna inrymmer den lokala arbetarrorelsens kontorslokaler:
partiet, fackforeningarna, ABF och, om nodvåndigt, underordnade organisationer, av vilka Socialistiska nykterhetsfolket, Socialdemokratiska

kvinnoforbundet och Ungsocialisterna år de vanligaste, Byggnaderna
utgor en handgriplig påminnelse
dess likstålldhet

med

staten. I

Hus myndighetens
ma byggnad, vars namn i

om

rorelsens

makt och en symbol

allmånna medvetandet år rådhuset och

tvillingmonument. Ofta ligger bågge

Folkets

så

for

fall

år Folkets

Hus - och den

myndigheten år bara hyresgåst hos arbetarrorelsen.

I

de

i

sam-

officiella

flesta lands-

ortskommuner och många smårre ståder har Folkets Hus den enda
motessalen, ofta också biografen och folkbiblioteket. Generationer har
vuxit upp som forknippat Folkets Hus och dårmed hela arbetarrorelsen

med vågen

till

makten,

med

mynFolkets Hus som mången

underhållning, kultur, centrala

digheter och hela den yttre vårlden.

Det

år

i

svensk tagit sina forstå steg såsom apparatchik. Åtminstone for pro-

vinsbon år det målet for hans ambitioner, hans Westminster, Downing
Street,
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Capitolium och Vita huset.

Apparaten inom
banar

sig

ABF

- och fackforeningama -

ar

for

till

dem som

Den har spelat en enastående
Den gången hogre skolutbildning

vag upp från de djupa leden.

roll for arbetarrorelsens utveckling.

kombinationen den ambitiose pojken av arforkovra sig och råcka ut handen efter makten. Men

var ett privilegium
betarklassen att

tillat

den ar mindre lamplig for den månniskotyp som nu tar ledarskapet i
arbetarrorelsen. Det ar de universitetsutbildade, och vad som an ar

mot

dessas politiska overtygelse så tenderar de

mods

kanna

att

sig illa

till

Genom en naturlig utnu akademikerna forsett sig med en privatgren

skilda från sina akademiska jåmlikar.

vecklingsprocess har

av apparaten: den ungsocialistiska rorelsen.

som

Ungsocialisterna har en aktningsvård historia

ungdom

organisation for

från arbetarklassen: sedan 1950-talet har de blivit en privat

den akademiske apparatchiks maktstållning. Numera utgor de
testinstitut for folk som oronmårkts for åmbeten och ett forum for

port
ett

folk

till

som soker

Under

sig dit.

och fackforeningama

om

1960-talet konkurrerade de

såkraste vågen

till

toppen.

En

av biproduk-

som

fruktar

makt utan

tåvlan.

terna har varit spirande avund bland fackforeningsfolket,
att

deras organisation inte långre år en garanti for

Sentimenten har varit djupgående nog for

med ABF

kånnbart pressa och ut-

att

gora en svår påfrestning for rorelsen.

Åldern bland ungsocialisterna år
de

trettio eller

regeringen.

Funktionårer kan ha

relativ.

mer, och de overfors ofta direkt

For

att ta ett

som ordforande

i

statstjånst eller

till

exempel fick utbildningsminister Ingvar Carls-

son sin portfolj omedelbart efter det han
tjånst

till

fyllt

fullgjort tillfredsstållande

Ungsocialisterna.

Foljande notis kunde for inte långesen låsas

i

en stockholmstidning:

inom Finansdepartementet har
forstårkts genom utnåmningen av herr Gunnar Hofring. Han år 28 år
fyllda och kommer direkt från Ungsocialisterna, dår han varit ansvarig
for handhavande av den folkliga informationen. For några veckor sedan fick han plats i Ungsocialisternas styrelse. Inom departementet blir
”Avdelningen for

folklig information

herr Hofrings specialverksamhet att underhålla kontakten

med

de folk-

liga organisationerna”.

Meddelandet
nåmnts

till

en

illustrerar

statlig tjånst,

svensk praktik.

men

det skedde

Vederborande hade

- som

ut-

reportern noga fram-
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- på

håller

bara for

politisk grund. Detta framholls inte for att

våcka skandal,

Det var en ren rutinnyhet, publicerad på
och utan kommentarer. Utnåmningen innebar

att referera riktigt.

foga framtrådande plats

stårkande av det socialistiska inflytandet på byråkratin. Det
var inte frågan om en person som ingick i statlig tjånst och samtidigt

ett tydligt

råkade vara politiskt aktiv utan

om

hade

Det var

statlig anstållning

men

lagens bokstav,

foljd.

om

få

jobberi har accepterats

Det har

till

i

de politiska forbindelserna vilka
i

med

overensståmmelse

ens någon skulle inlågga kritik. Politiskt

statlig tjånst.

en svensk maxim

blivit

inte

att inget

avancemang inom

stats-

tjånsten år mojligt utan ”det råtta partimedlemskapet”, ett uttryck
blivit

kliché.

till

Det

år nodvåndigt att vara socialdemokrat for att

toppen, och det finns inget suspekt

År 1970

i

det, enligt

Finansdepartementet, en

i

delsminister, en rent politisk utnåmning.

Han

en apparatchik.

han

led innan
lig

hemlighet

Samma

nå

svensk uppfattning.

befordrades herr Kjell-Olof Feldt från en post

undersekreterare

som

som permanent

civil statstjånst, till

han-

Herr Feldt var inbegreppet av

borjade sin karriår inom partiets administrativa

forflyttades

till

Och dår

statlig tjånst.

var det en offent-

hans politiska trohet såkrade hans snabba befordran.
dag som den då herr Feldt utnåmndes till regeringen meddeatt

lades nytt smussel

med

ledande byråkrater

i

Finansdepartementet, var-

vid tidningarna offentliggjorde utforliga intervjuer såvål

som med

ministern

med den

nye

två nya statstjånstemån vilka utnåmnts for att fylla

hans funktioner efter hans uttråde ur Finansdepartementet. Intervjuerna var upplagda som for att skånka storre vikt åt det byråkratiska
området. Det var tydligt
talade
att

med som

han

bety deise

i

om

den

i

det.

Men

civila tjånsten.

det var lika tydligt

Och på samma

vad hans två åmbetsmån hade

den overordnade hade

hade bara

erkånde de tjånstemån han

Sveriges verkliga hårskare.

inte såg något betånkligt

beråttade han

ter,

att journalisten

Båda medgav

att

att

forbindliga sått

såga

om

politikens

de var socialdemokra-

varit aktiv partiarbetare,

den underordnade

på socialdemokraterna vid riksdagsval. Båda sade att
det var omojligt att arbeta inom byråkratiens hogre sfårer utan att ha
samma politiska åsikter som regeringen. Deras medgivande uttrycktes
som enkla fakta och påkallade inga som helst offentliga kommentarer.
Den avdelning av byråkratin inom vilken detta hånde år åtskild från
118

rostat

Det

styrelserna for offentlig tjånst.

galler har

ledande funktionarer som

arbetar direkt under kabinettsministern. Varje minister har under sig

en administrativ byrå, och dessutom har kabinettet som sådant

med en

kansli

stab hybrider mellan politiska och civila tjånstemån

inom den staben som

det år

ett stort

politiken utformas.

Inom

kansliet

-

och

administrationsbyråema finns makten koncentrerad, och båggedera år
i

partiets hand.

Då nu

också styrelserna for offentlig tjanst år

i

”råtta”

hånder, kontrolleras verkstållandet av kabinettets politik åven det av
partiet.

Arbetarrorelsens apparat råcker mycket långt.

genomsyrat

statstjånst,

all

den utstråcker

sig

Den

också

har inte bara
universiteten.

till

då universiteten direkt kontrolleras av centrala myndigheter, utgor de bara en utvidgning av den statliga byråkratin och står
dårmed under partiinflytande. Samtliga professorer utnåmnes av regeEller snarare:

den proceduren finns givetvis en port for rent politisk
vårdering. Sedan 1960-talet har den politiska inriktningen varit uppenbar vid utnåmningarna till sådana lårostolar som påverkar samhållets
ringen och

i

utveckling, speciellt sociologi, nationalekonomi
snart också så gott

som

alla andra.

nå toppen

vid universiteten

och utbildning, men

Det godtas som

klart att for att

år det nodvåndigt att vara socialdemokrat.

Ett fåtal tilldragelser kan kanske belysa situationen.

sokande

till

Hon

kvinnlig

en lektorspost inom Undervisningsinstitutionen vid Stock-

holms universitet
ning.

En

tillfrågades vid

en intervju

om

sin politiska åskåd-

vidholl att detta var hennes privatangelågenhet

men medgav

hon inte tillhorde vånstern. Varpå hon fick en barsk antydan om att hon hårmed forspillde sin rått, och i vederborlig ordning
meddelades hos senare att hon inte kunde få platsen.
till

slut att

En

professor vid Uppsala universitet talade en gång

fritt

med mig

om

den politiska genomsyringen av den svenska akademiska vårlden.
Innan han tog avsked bad han mig intrångande att inte nåmna hans

namn
man”

om

vid referatet av hans klagomål. ”Jag år ingen sårskilt
sa

han

till slut,

”och jag skulle

allvarligt

åventyra min stållning

det blev kånt att jag vågat kritisera regeringen.

ju bara

en tjånstemån -

jag får inte stå

i

alla

modig

Ni

forstår, jag år

svenska professorer år tjånstemån - och

antagonism gentemot mina herrar.

Om ni vill ha någon
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så gå

att citera,

han år

De

Den-och-den (han nåmnde en kånd

till

han

inte universitetsman,

år

fri,

historiker)

-

den lycklige fan.”

byråkratiska etablissemangens enhetlighet ger den akademiske

apparatchik en avsevård råckvidd. Det kanske ryktbaraste exemplen
år utgor professor Bror Rexed. Professor Rexed,

på senare

monstrativt rodflaggande socialdemokrat, innehade under

en lårostol

med

i

anatomi vid Uppsala

det andra, avancerade

många

år

Samverkande, det ena

universitet.

han inom

en de-

universitets administrativa

sitt

inom Utbildningsministeriet och inom partiet. Slutligen forflyttades han från professuren till posten som generaldirektor for Socialstyrelsen. Hår kom professorns aktivitet att utgora en fortråfflig
maskineri,

illustration
het.

Han

till

partiapparatens forgrening och riksdagens betydelselos-

satte igång

med

att

fråmja partipolitiken

i

stållet for regerings-

instruktionerna och låmnade riksdagens beslut utan avseende. Så bor-

jade han

t.ex.

underminera den privata låkarpraktiken genom eko-

nomisk press och

offentlig

propaganda och fråmjade

arbete inriktat på kollektivets vål

i

stållet for

satte dårvid partimaskinens anbefallningar

i

ett slags social-

individemas båsta.

verket, vilka sålunda fick

utseende av suverån lagstiftning och utovade en sådans makt.
analogi

som omedelbart

i

Den

ogonen år Politbyråns och det
jåmforelse med det maktlosa Hogsta

springer oss

ryska kommunistpartiets makt

Han

i

Sovjet.

Politiska

manovrer har utstråckts också

en offentlig hemlighet

officerskåren.

till

som

general Synnergren,

att

befålhavare 1970, hade sina politiska sympatier

nåmning.
i

I

Han hade

låmpliga offentliga
låttaste

Han

generaldirektor (som

blev svensk over-

tacka for sin ut-

han var socialdemokrat, och
uttalanden stodde han regeringens forsvarspolitik.

låtit

det bli kånt att

maskering framkom detta också

hans utnåmning.

att

Det var

fick

han

i

samma
stort sett

i

pressmeddelandena

vordnadsfulla behandling

motsvarar

i

den

om

som en

statliga hierarkin)

och presenterades som ”vår forste overbefålsavare som år en man av
folket”. En sådan beskrivning betyder enligt gångse svensk allusionsteknik en socialdemokrat.

inom forsvaret en ingång for politiskt inflytande genom utnåmningama av hogre officerare.
Liksom en professor utnåmns av regeringen, så år detsamma fallet

Liksom vid
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universiteten, så finns det också

med

officerare av overstes rang

och dårover. (Det ar kuriost

stålldheten av en professor och en overste exakt svarar

ningen

i

karriarskal

på

i

men många

sina politiska åsikter,

sista tiden våxlat

skulle jag for långesen

dem

nu

har av

att citera

”Bara jag vetat vad jag vet nu,

ha skaff at mig

det år for sent nu. Ifall jag

av

over mot vånster. Eller for

speciellt oppenhjårtig stabsofficer:

Men

mot rangord-

det gamla Preussen.) Svenska officerare har av tradition varit

hogerorienterade

en

att lik-

socialdemokratiskt partikort.

ett

helt plotsligt går in

i

partiet, skulle

det vara alltfor påtagligt och de skulle aldrig falla for något sådant.

Men om

jag alltid varit partimedlem

med

kort, nåja,

då hade jag

varit

något annat ån nu.”

Det normala receptet for en framåtstråvande månniska år att utnyttja den byråkratiska apparaten. De forstå stegen består i att stiga
i graderna inom administrationen av någon gren av arbetarrorelsen.

På en

viss nivå

måste

man

se

till

att bli

overford

till

civilforvaltningen,

någon hogre administrativ rang inom de
ministeriella byråerna, allra helst inom kansliet. Har man då tur, kan
man en vacker dag finna sig upphojd till sjålva kabinettet. Man måste
i realiteten gora vad som helst utom att bråka med en riksdagskarriår.
den

statliga tjånsten, helst

Som

till

naturlig konsekvens av dessa attityder har rollen av apparatchik

framtrått

som den enda

det politiska
årelysten

livet.

Att

slags person vilken

bli

om

det byråkratiska etablissemanget

makten och ensam

med

någon

inom
mången

fart

fasta grepp socialdemokraterna har lyckats

långa bevarande av makten har skånkt

identifierad

såtta

en apparatchik år också målet for

ung man. Och det

forskaffa sig

kan

i

forening

med

sitt

dem en aura av monopol på

skicklighet att regera. Arbetarrorelsen har blivit

staten; Sverige har blivit

vad

man

i

realiteten

måste

kalla en konstitutionell enpartistat.
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Agitprop och regimens

8.

evighetsvålde
Behårskandet av statsmaskineriet ar formånligt men utgor en frukt av
makten snarare an maktens kalla. Innan arbetarrorelsen kan sakra sin
position måste den garantera kontinuitet

i

land uppnås detta medelst våld.

totalitart

åmbetet. I ett konventionellt

Men

också dar ar indoktri-

omforma befolkningen

nering livsnodvandig for att

partiets bild

till

och hålla oppositionen nere under den punkt dar den borjar bli okontrollerbar. Ån en gång har ryssarna facktermen for saken, agitprop
(agtitation

+ propaganda).

Agitprops uppgift inom den svenska nytotalitarismen ar vasentligt
svårare.

mycket

Den
att

har inte bara

att

behålla partiet kvar

i

undertrycka oppositionen utan lika
ambetet. Sverige ar trots

allt

en kon-

och valjarkåren kan (teoretiskt sett) detronisera regeringen over en natt.( Problemet ar att forebygga att så sker, och enda
såttet år genom ståndig indoktrinering och manipulation for att få
stitutionell stat,

folket att rosta rått.
sig

Den

svenska regimen har inga bajonetter

kvar vid makten, den har bara

Agitprop år

i

Sverige

det verka egendomligt,

nårernas upptråning år

ABF:s

men

Att indoktrinera och
dalj.

Och

åliggande.

.

Vid

kan

forstå anblicken

kombinera agitprop med partifunktiologiskt. Det forenar de indoktrinerande

att

fullt

en och samma organisation, så att ena
kan låmpas efter en foråndring inom den andra.

och deras månniskomaterial
partens metoder alltid

sin agitprop

att hålla

att bli

i

indoktrinerad år två sidor av

systemet håller de styrande

i

kontakt

med de

samma me-

styrda, vilket

utgor en fundamental forutsåttning for politiskt overlevande.

Den
marken

ABF år att konstant forbereda
utgång. ABF ger partiprogrammet ett

forstå agitprop-uppgiften for
for nåsta riksdagsvals

sken av uppenbarad sanning. Det skapar ur intet
for politikerna att fylla, så att valmanifestet

ett ideologiskt

kommer -

inte

som

pålåggande av icke onskade idéer utan som tillmotesgåendet av
hov.
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ABF:s

arbete år centralt dirigerat och koordinerat

med

krav

ett

ett

be-

de poli-

valkampanj

tiska ledarnas aktiviteter. Ingen

når talarna går ut
Slagord faller

ABF

satts

igång

med

kallstart:

landet, vet de att deras auditorier år forberedda.

i

bordig jordmån.

i

med

Det år små grupper kring en
ledare och uppfattade som motsatsen till en skolklass under en lårare.
arbetar

studiecirklar.

s.k.

Systemet har uppfunnits for
ledaren

men

att

eleverna skall kånna samhorighet

samtidigt implicerar det att de vånder sig

till

med

honom som

ofelbar handledare och uttolkare. Sjålva ordet ”cirkel” har bokstavligt

omsatts

verkligheten. Klasserna år arrangerade

i

i

en

emedan

cirkel,

den symboliserar jåmlikhet och gemenskap. Dår finns vare
fråmsta eller de sista och då alla

som

sitter

i

ring forefaller alla lika

mycket vårda. Studiecirklarna år så organiserade for
våndigheten av lårare
ledarens ovning

har utarbetats

i

i

med

att leda

detta syfte.

specialkunskaper, och

allt

att

undvika nod-

beror

stållet

i

De

tillhandahåller
till

den erforderliga

cirkelns ledare att uttolka

speciella

och med-

dela den. Studiecirkelledare genomgår periodiska kurser vid
folkhogskolor, dår de undervisas

i

sedan utfor

kan han

rått sått,

dialektikens elementa och meto-

sitt

arbete riktigt och styr diskussionen

få sina åhorare att tro att de

forderliga slutsatserna av sig sjålva, fast de
terar
att

ABF:s

att styra diskussioner.

Om cirkelledaren
på

på

en diskussion. Textbocker och kursmaterial

informationen och overlåmnar

derna

de

sig

vad som

genom

att

blivit sagt

i

kommit

till

de

er-

verkligheten bara accep-

dem. ABF:s erfarenhet har

givit vid

handen,

så sker får åhorarna en djup inre overtygelse och ett

meddela denna overtygelse till andra. De år upptånda av
evangelistisk anda och verkar som ”obetalda partiarbetare”, for att
behov av
citera

att

en ABF-ledare. Allt detta år organisationens medvetna

syfte.

åmnen, skilda från allmån dialektik och undervisningsmetod, stoppades abrupt efter en del katastrofala experiment.
Ledarna återvånde hem från sina kurser for att spela herrar over sina
Tråning

kamrater

i

i

speciella

sin

egenskap av erkånda auktoriteter på skilda områden.

Detta var icke onskvårt, inte så mycket for

att

några få veckors in-

kan gora någon till expert, utan for att
de djupa leden harmades over arrogans och poserande hos mån som

proppande av kunskap

aldrig

som

de

lårt sig

ha

varit fatalt for det grepp

betrakta

kunde detta
sina medlem-

sina jåmlikar. I det långa loppet

som

arbetarrorelsen har

om
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mar. Gemenskap och

identitet,

hogst, undergraves

genom

na gemenskap och

identitet

komma
nings-

ihåg

att

de båda kvaliteter som rdrelsen satter

kras st auktoritativt upptrådande. (Termer-

anvandes

i

mer

slag foljs ytterst

år att fasthålla greppet

Systemet

men man bor

i

”Du skona nya

varld”, stabilitet,

detta motto, råkar också vara livligt dyrkat over

ABF.) Pronoga, emedan ABF:s primåra bekym-

hela Sverige ehuru det inte står

blem av detta

av ABF,

de också utgor motto for Londons Centrala Utklåck-

och Konditioneringscentrum

det tredje ordet

officiellt

om

med undvikande

i

omedelbar relation

till

sin publik.

av specialister som lårare ger

ABF

stor

smidighet. Forutsett att cirkelledarna år lojala gentemot organisationen

de nås tan utan ringås te variation

(vilket

lårts att

meddela.

Medan en

år)

meddelar de exakt vad de

vanlig lårare insisterar på att fasthålla

han sjålv fått låra, vidarebefordrar en cirkelledare utan forutfattad mening det material han fått, som om han vore en radioapparat
eller en TV-mottagare. Dårfor kan ABF:s ledare våxla taktik och
foråndra en kursplan hur snabbt som helst och i den såkra vetskapen
om att bli obrottsligt åtlydda. Det år en princip hos studiecirkelsystemet att textbockerna måste vara likformiga och tillhandahålles av organisationen. Allt kursmaterial framstålles i Stockholm genom en centralbyrå och distribueras genom en central depå.
Ehuru de lokala ABF-foreningarna åtnjuter en viss sjålvståndighet,
vid det

år de underkastade central kontroll av inspektorer från huvudkvarteret
i

Stockholm. Dessa inspektorer korrigerar undervisningsmetoderna och

råttar
att

till

uttolkningarna. Oaktat det inte finns något formellt tvång

godta deras nårvaro

tiskt taget okånt.

Om

eller

deras åsikter år avvisande av

inte for annat så accepterar

tionårer central ledning

till

dem

prak-

underordnade funk-

foljd av sin ångslan att motsåtta sig over-

ordnade inom hierarkien och dårmed begripligt nog åventyra en lovande politisk karriår. Genom att sålunda monopolisera textbockerna och

de enskilda studiecirkelledarna utovar ABF:s hogkvarter fullståndigt centraliserad kontroll av allt som undervisas inom organisadirigera

tionen over hela landet. Ytterst bety der detta att arbetarrorelsens le-

dare foreskriver de exakta studiekursema for politisk indoktrinring

och vuxenundervisning av hundratusentals svenskar. Denna
sering,
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forknippad

med

centrali-

undervisningsmetodernas smidighet, åstadkom-

mer

att traning

och

att politikernas

och propaganda

ytterst

noga

krav snabbt omsattes

Rekryteringen av deltagare

i

i

foljer taktikens vaxlingar

handling.

tonskolor och vuxenutbildning utgor en del av den svenska

Att delta

om

kurser år

i

ett slags

då

studiecirklar ar inget problem,

statussymbol.

partiet tillkommer extra prestige

af-

livsstilen.

Och om kursema handlar

och material for kånslan av den

egna betydelsen.
Politiska studiecirklar år

sorer

med

arbetarrorelsen.

att tillhandahålla

som

kussioner,

åmnade

De

for

medlemmar av och sympati-

inpråntar partilinjen och år beråknade

argument mot oppositionspartierna.

I

de privata

dis-

foregår ett val och dår enligt svenska politikers for-

såkran utgången år på forhand beståmd, år det alldeles klart

att det

måste vara en utomordentlig fordel att ha supporters som år instruerade i den framgångsrika argumenteringskonstens elementa. Partiet kan
vara helt såkert på

de

att dess

sak framstålles och drives på

sått nårhelst politik diskuteras.

Detta år

ett

ett

overtygan-

privilegium uteslutande

for arbetarrorelsen, oppositionen åger ingenting motsvarande.
I

1970

ordet

års

”Mer

våg hade

allmånna val beslot

jåmlikhet for

ABF

over åmnet.

ett råttvisare

De

oversatte

allt,

ter ”jåmlikhet”, så att når

fåstas

i

samhålle”. Nåstan två år

marken genom

preparerat

kåmpa under

t.ex. partiet att

vad det ån

slutkampanjen

i

for-

igång studiecirklar

att såtta

gållde,

slag-

termer låmpade

i

kom hade

ef-

ordet hunnit stad-

allmånhetens medvetande.

Kursmaterialet for ifrågavarande period måste formedla en klumpig

och ovig uppsåttning

Å

ena sidan propagerade det for begreppet
”mer jåmlikhet”, som kunde formenas betyda mer sylt for alla och
idéer.

Å

andra sidan ovade reger ingen påtryckning for lonestopp och
tålamod betråffande reduceringen av arbetstiden, allt i syfte att hejda
envar.

och oka produktionen. Och från

inflationen

fodda av stegrad forvåntan. Når
i

verkligheten, forenade den de

ABF

alla

håll

steg kraven,

omsatte regeringstaktikens idéer

båda kraven genom

att

predika lone-

hojning for lågavlonade och återhållsamhet for hogavlonade, detta

namn av

arbetarklassens solidaritet och

hamrades tanken
pengar och

att

att storre social vålfård

”jåmlikhet”.

Samtidigt in-

var lika vårdefull

dårfor flera marginalformåner borde godtas

hojda loner. På så

vis

i

i

som mer
stållet for

råddades de breda lagren från det bryderi som
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legat

i

en sak

att låsa

Om

verkligheten.

i

partimanifestet och se någonting helt annat

ha åventyrat

så varit fallet skulle partiet

med

dighet, nåstan såkert

i

sin trovår-

katastrofala foljder vid valurnoma.

Vid de forutgående allmånna valen 1968 hade behandlingen av
negrerna

i

USA

visat sig vara ett

utmårkt flugpapper for infångande

på samma strång 1970 (om också
inte helt så våldsamt), utan tvivel i enlighet med den håvdvunna principen att utlåndska angelågenheter drar bort uppmårksamheten från
inhemska bekymmer. Vad regimen hade att ta stållning till var inte
så mycket nerdåmpandet av naivt stållda tvistefrågor som en fruktansvård missråkning, mest (men inte uteslutande) bland de unga. Det låg
av

roster. Partiet beslot att spela

inherent

i

det svenska samhållets tvångsnatur.

Når

måste nåstan nodvåndigt leda uppstå. Och

rat alltfor bra,

diskussionen av grundlåggande

hemmaproblem

inne år så forfårligt rådd for

bringa båten

samhållet finns inget
ning.

allting år organise-

Men om

rum

att

i

tabu, då

i

Sverige år

man

innerst

gungning. I det svenska

och skrik på håktlåmplig riktning, kunde dylika

for bildstormande, raseri

de inte kanaliserades

i

kånslor bli utomordentligt farliga for regeringen.
Statsminister Olof

Palme uttrycker det

dem

missnojda. Jag såger
såger

Ty

dem

att

vi tillhor

att

de har

deras fiende år en

dock

alla

samma

så hår: ”Naturligtvis år folk

fullt rått att

realitet, att

sida”. I

vara missnojda. Jag

de måste

slåss

mot honom.

båda valkampanjerna

anfoll herr

Palme med kraft den då moderna tesen att ideologierna var doda och
endast ekonomin kvarstod. ”Ungdom år idealistisk”, sa han i ett
offentligt tal. ”De ser i TV den moderna vårldens fasor. Naturligtvis
år det upprorande. Ungdomen bryr sig om vad som forsiggår i Afrika
och Indokina”. Och genom att koncentrera sig till oråttvisor hos andra
folk avvånde statsministern den olust som annars skulle ha fallit på
hans egen

lott.

Det var

inte

manovrer.

En

bara regeringen som insåg nodvåndigheten av sådana

direktor for Bofors, den stora kombinerade verkstads-

och vapenindustrin, och såkert en
vånstersympatier, sa

Gud
ni

till

man som

en amerikansk

var oskyldig

journalist:

till

några

”Jag kan bara tacka

denna antiamerikanism och dessa Vietnamprotester. Vet
vad som skulle hånda om vi inte haft detta avlopp? All denna strid-

bara
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for all

ungdom

skulle anfalla det svenska forsvaret

och agitera for

for-

som vårt. Det skulle gora saker och ting mycket
svårbemåstrade, sårskilt som regeringen ar speciellt sårbar från ungstatligande av foretag

domens

sida. Nej, jag år inte antiamerikan,

for att antiamerikanismen råddat oss

sannolikt det enda

Detta var

som kunde ha

men

jag år

mycket

låttad

undan denna eldsvåda. Den år

gjort det.”

bland det svenska samhållets ledare. Det
forklarar otvivelaktigt varfor den svenska regeringen trots sin neutralitet anlade en krigiskt antiamerikansk pose gentemot Vietnam. Inom
alltså attityden

valkalkylernas trånga falt foste det in unga roster
hjålpte

till

också

partifållan,

och det

engagera lojaliteten hos de annalkande tjugoåringarna,

att

rostråttsåldern. I

språk på

i

sitt

partitagande

mot Amerika gjorde regeringen an-

spegla den allmånna opinionen. I viss utstråckning var det

att

Massmedia hade långe hamrat och slagit på den antiamerikanska trumman. Och genom studiecirklarna till stod for ”mer
sant.

jåmlikhet

boken
i

i

ett råttvisare

samhålle” hade

ABF

gjort

samma

sak. Text-

for kursen presenterade

Vietnam utan på

alla

Amerika som dramats skurk, inte bara
områden dår en syndabock kunde vara till

gagn. Sålunda hopkopplades Uncle

Sam med den

icke-socialistiska

genom insinuationen att de borgerliga oppositionspartierna existerade bara genom tillmotesgående overforing av dollar. Poångoppositionen

en slogs in medelst en form av ohyfsade

men

effektiva plakat,

som

tyd-

ledde sin hårkomst från den bolsjevikiska propagandakonsten
1920-talets Ryssland.

ligt

i

ABF:s effektivitet beror på dess anseende for ofelbarhet. Det kan
tyckas som en truism, men det råkar vara i hog grad det syfte arbetarrorelsens ledare accepterat.

ABF,

har sagt

utfors

i

att

Herr Sven-Erik Stahre, studierektor vid
”det finns en otvivelaktig vordnad for det arbete som

en studiecirkel”.

Och

for att belysa yttrandet beråttar

han

fol-

jande anekdot:

”På
15

%

fackforeningsmote hade en kommunistisk talare kråvt
lonehojning, medan LO sade att 5
borde vara tillråckligt.
ett visst

%

Kommunisten sokte

tydligen underminera fackforeningens officiella le-

och det blev en lång tystnad sedan han slutat tala. Till slut reste
en obemårkt medlem av auditoriet, en vanlig arbetare, holl upp en

dare,
sig

av våra studiecirkelbocker och gick fram
varit

på en

studiecirkel’,

sade han,

’så jag

till

talarstolen.

begriper att 5

-

’Jag har

%

år

till-
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- Detta gjorde slut på diskussionen. Det gjorde så, forstår ni,
for att kommunisten inte hade tillhort någon studiecirkel, och dårfor
var inget motargument mojligt vad denna forsamling betråffade.”
Det kan tyckas egendomligt att en ledare av systemet kunde vara så
råckligt.’

uppriktig.

Men

for det forstå finns det for en svensk

ning inget medvetet

fei

i

ett

sådant tånkesått.

Och

i

ansvarig

ståll-

for det andra år det

han aldrig skulle diskuterat oppet med sina egna. Sådana forklaringar och anekdoter år reserverade for en outsider som
ståller frågor angående de svenska institutionernas sått att verka. Bland
denna

sorts ting

svenskarna sjålva år dylika åmnen tabu; de år alltigenom accepterade,

men

nåmna dem rakt ut skulle vara att åventyra systemet. Det år
som med en illusionists trollkonster. Om man forklarar hur de gors
att

mister de sin effekt.

Det år inte tillråckligt for en regering att ståndigt omvåljas på nytt,
den måste också bli obetingat åtlydd. Det år naturligtvis en av svårigheterna med en konstitutionell demokrati. Riksdagens beslut och den
exekutiva maktens befallningar strandar inte sållan på folkopinionens

Det ode som Labourregeringens lone- och inkomstpolitik
fick i England tål att tånka på. Det år en fordel for det svenska systemet att dylika hinder for effektivt styrande av staten blivit undanrojda. Och dårvidlag har ABF en betydande roll att spela. Det inte
bara verkar for valseger utan fråmjar också regeringens uppgifter. Det
gor det genom att formå sina medlemmar till lydnad och overskyla
blindskår.

osympatiska drag

i

taktiken.

En

sak

som

belyses utmårkt

genom

låmpningen på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadens fungerande och dårmed faktiskt styrkan
arbetarrorelsen beror
sluten.

Som

på den absoluta respekten

i

till-

hela

for de kollektiva be-

grundval for hela sin politiska undervisning predikar

ABF:s

studiecirklar kollektivets supremati. Deltagarna får låra sig att

når vål

ett beslut fattats år all

och

att,

vidare diskussion

med nodvåndighet

slut

må kånna det, det år deras plikt att underkasta sig
Men då studiecirkeln år konstruerad så, att meddelade

hur de ån

gruppens

vilja.

uppfattningar får utseendet av personligt dragna slutsatser, blir in-

dividen suggererad att acceptera gruppens vilja

gon borjar med
rena
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sitt

att

som

sin egen.

Om

nå-

opponera mot en majoritetsuppfattning, måste han

tånkande från tidigare invåndningar och anse majoritetsupp-

som

fattningen

egen åsikt så snart den

sin

fastslagits formellt.

Genom

betingad reflex frammanas denna form av underkastelse ut-

ett slags

over studiecirkeln

genom

frasen: ”Beslutet har fattats

på demokratiskt

och godtagits av majoriteten”. Alltid anford med samma ord har
frasen samma kraft som buddhistemas liturgiska formel. Om Mani
Padme Hum och den behover inte tvunget begripas for att framkalla
satt

,

en

speciell sinnesforfattning.

det år fakta från svenskt

En

Detta år inget kringstrovande

speciellt viktig tillåmpning

av denna konditionering

arbetsmarknaden gåiler overenskommelserna

har

ABF
som

Utopia,

liv.

till

tal

i

en hel del bekymmer

med

att

om

i

forhållande

loner. Faktiskt

inprånta respekt for dylika av-

naturlig foljd av dess allmånna undervisning

om

respekt for

gruppens beslut. Att gora motbjudande partitaktik godtagbar for de
breda massoma år vitalt på arbetsmarknaden, emedan landets ekono-

om

miska hålsa ofta kråver ovålkomna loneåtstramningar. Aven

fack-

foreningsledarna accepterade detta, skulle de vara maktlosa utan sina

medlemmars

om

le det

inforståddhet.

inte

Som

framgår av herr Stahres anekdot, skul-

annat så ge fientliga agitatorer, mest kommunister och

syndikalister, ett lysande tillfålle att

plinen. Dårfor predikar

ABF

underminera fackforeningsdisci-

ståndigt

och

med

all

kraft nodvåndighe-

Den

ten av att moderera lonekraven och begrånsa loneokningen.

mala

anfallslinjen år att forklara, att

om

inte lonerna står

i

paritet

produktionen, då okar inflationen och kopkraften sjunker, så

om

tid

ABF

den svenska arbetarbefolkningen lyckats
denna elementåra ekonomiska sanning. ABF underråttas i god

arbete att

fatta

till

att varje

lonehojning åtes upp av hojda priser. Så skickligt utfor också
sitt

nor-

den

kan skåras

på det hela

tillåtna
till

taget

lonehojningens storlek, så

efter

att dess

undervisning kan

de krav som reses av centralforhandlingarnas spe-

ciella rond.

Om
LO

detta arbete ger

en del

låttare

i

framgång - som det vanligen gor - besparas

otrevligt tryck underifrån.

fallet skulle varit

lemmarnas momentana krav.

ABF:s

lått att

9

foljd

stånd att tillgodose landets intressen

handlingarna ån

av

Som

Man

om

den

i

stått

dårav

blir

ledningen

de centrala lonefori

motstrid

mot med-

kan svårligen overdriva betydelsen

arbete når det gåiler att trygga lonestopp utan tvång; det år

påvisa hur katastrof skulle folja

om

denna organisation miss-
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lyckades eller saknades. Under tre månader

borjan av året 1970

i

upplevde Sverige en ”vild strejk” av 3.000 gruvarbetare i de nordligt
belagna jårngruvorna kring staden Kiruna i Lappland. Det var inte
den forstå olagliga arbetsnedlåggelsen efter undertecknandet av Saltsjobadsavtalet

men

det var den storsta och

den

allvarligaste. Tidigare

små och sporadiska och hade legat inom råmårkena for den ofullkomlighet som vidlåder alla månskliga institutioner. Men Kirunakonflikten hogg mot systemets rot, emedan fackvilda strejker

hade

varit

foreningsledningen tillbakavisat centralauktoriteterna. Begripligt nog
blev regeringen djupt orolig.
smittan spritt sig skulle ekonomin

Om

hotats av sammanbrott. Såvål de statsågda jårngruvorna sjålva

LO

medgav

att strejken

som

berodde på bristande fackforeningsdisciplin.

Sådant år arbetarrorelsens nattmara, ty på disciplinen beror inte bara
arbetsmarknadens fungerande och den nationella ekonomin utan också

Det år en socialdemokratisk trosdogm

partirosterna.

att

valmanskårens

på fackforeningarnas psykologiska dominans. Om disciplinen slappades på fabriksgolvet skulle den gora det också vid valstod vilar

urnorna.

Av

ABF

olika skål hade

det skulle.

De

inte

kunnat utfora

sitt

arbete

Kiruna som

i

lokala parti- och fackforeningsfunktionårerna hade varit

otillråckligt trånade,

och dessutom hade starkt kommunistiskt inflytan-

de forsvagat arbetarrorelsens inflytande. Foljaktligen var gruvarbetarna inte sinnade att godta lonebegrånsningen. Dessutom hade till råga

på olyckan gruvarbetarnas fackforening kommit i svaga hånder. Regeringen forstod att en direkt inblandning vore att leka med elden och
låmnade saken till fackforeningarna. LO borjade med att utbyta gruvarbetarfackets

olycklige sekreterare

mot en

tillfållig

storre kapacitet. Dårefter såndes LO-representanter

fabrikspropaganda
prop.

Kiruna som

till

Inom en månad

och återuppråttat
strejken. Allt

som

erfarnhet av

expeditionsstyrka for agit-

hade de vunnit

tillbaka

sitt

inflytande

på

återstod var sedan att ge de strejkande eller råttare

sera strejkkommittén,

med

att

rådda

genom

att

Det skedde genom att legaliforvandla den till en forhandlingsdeleansiktet.

officiella fackrepresentanter.

sedan fredsunderhandlingar
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med

med

tillråcklig fackforeningsdisciplin for att få slut

deras ledare ett medel

gation infiltrerad

eller två

ett slags

kandidat

med

Delegationen forde

arbetsgivarna, och steg for steg åter-

gick

allt till

Men

normalt

tillstånd.

skadan var redan skedd. Vid de allmanna valen sex månader
september 1970, forlorade

senare,

i

många

roster

till

Men

kommunisterna.

Den hade

betarrorelsen sund.

mening var strejken

svenska arbetarrorelsen har

emedan

i

sjalva

grunden var

uppskråmd men

arinte

reparera sina brister.

att sjalv

till

buds

blottade bekymret for vårlden.

Den

Kiruna det minst obehagliga av

emedan den

stående alternativ,

tryckt missnoje

i

nere

blivit ordentligt

skakad, och den hade elasticitet nog
I viss

Nordsverige socialdemokraterna

i

akut fruktat farorna av

alltid

ett

under-

detta så lått visar sig vid valurnorna. Fdre-

byggandet av sådant år en annan av ABF:s skyldigheter. Det utfor
åliggandet

genom

så att missnojet

de vånder sig

att

på

till

uppmuntra

ett

ett

folk att ge uttryck fdr sina kånslor,

kan

oskadligt sått

mot

forlosas medelst ord innan

med

partiet ovånligt handlande. Eller

herr

Stahres sått att uttrycka saken: ”Det år utomordentligt viktigt att und-

vika oartikulerat missnoje,
litiska stabiliteten

Av

emedan sådan

och hotar den

sina elevers

att

bekymmer och

vållat deras missnoje

tvinga

bygga

att

dem

sittande regeringen”.

På så

en studiecirkelledare har
kan han gora en vårdering av

vis

bilda sig en uppfattning

med

partitaktiken.

uttrycka sin kritik

i

om

vad det år

Hans åliggande

ord. Till varje pris måste

år sedan

han

fore-

kånslorna isoleras och buteljeras. Bland svenskar år detta

och

ofta nodvåndigt
att

den po-

detta skål år en av de viktigaste saker

att gora: att låra sig lyssna.

som

år ytterst farligt for

alltid besvårligt,

eftersom det ligger

i

deras natur

ruva over sin forbittring och ge den ny nåring, och de har svårt

for att forståndsmåssigt uttrycka kritiska tankar. Studiecirkeln mojlig-

gor for kritiken
forena sig

På så

med

att

gora sin ståmma hord, så

den

i

stållet for att

oppositionen kan fungera inom arbetarrorelsen

vis underhåller

ABF

i

arbetarrorelsen.

Kort sagt år det ABF:s funktion
rorelsen och dess

sjålv.

en utomordentligt nodvåndig dialog mellan

och medlemmarna

ledarskiktet

att

medlemmar.

cirkeln av oskattbart vårde.

I

att

undvika brytning mellan arbetar-

formuleringen av taktiken år studie-

Genom

ett

system av kontakter mellan

den centrala ledningen och ABF:s studiecirkellårare finns

ett

medel

att titrera såvål

den allmånna meningen som arbetarrorelsens ståmning.

På samma

kan taktikens låmplighet och reaktionen mot nya

sått

for-
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mån

slag testas. I viss

tjanar

ABF

också som

ett raffinerat

medel for

marknadsundersokning och sonderande av den allmanna opinionen.

ABF

som givits åt
nikens frammarsch genom att trygga
Ett vidare åliggande

har varit

att

forbereda tek-

dess godtagande hos den

gemene

Det har lyckats forebygga den begynnande skråcken for att
ny a maskiner leder till arbetsloshet. I borjan hade man bara att syssla
med den enkla mekaniseringens problem, nyligen också med automatiarbetaren.

seringens. Automatiseringens godtagande utgjorde faktiskt ett av

nena

ABF:s kurs ”Mer jåmlikhet

i

i

ett råttvisare

automatiseringen fullståndigt genomforts, heter
jåmlikhet

av det

.

kommer

.

kommer
mot

temedlet

arbetet att ta ringa tid

i

i

åmsamhålle”. Når

kursboken for ”Mer

anspråk, och det mesta

sannolikt att bli enformigt och ointressant.

Vad

detta? Jo, ”en avdramatisering av arbetets roll

i

år bo-

vår

till-

Det år det som skapar
grundvalen for de politiska anstrångningarna att forma ett samhålle
med mycket fritid ., vi kompenseras genom okad fritid.”
På detta sått har många av industrisamhållets svåra spånningar unvaro. Arbetets uppskattning år av betydelse.

.

.

danrojts. Automatiseringen har inte

om.

mott något motstånd vårt

att tala

har de svenska arbetarna reagera som de skulle på
sina instruktioner och år beredda att uppfatta fritiden som en sorts
I stort sett

bonus

in natura

.

Det år en fråga

inte

bara

om

kvantitet utan också

om

Man har utlovat mer fritid genom långre ferier och kortare
arbetstid. Men storre låttnader ån så har likaledes erbjudits, så att

kvalitet.

mer

fritiden blir

ågda

villor

vårdefull. Fler bibliotek, båttre idrottsplatser, stats-

på landet

till

låg hyra har projekterats. S.k. municipala

tidskonsulenter har redan gjort sin entré,
rått utnyttja sin lediga tid.

Han

med

fri-

åliggande att låra folk

Och mannen på gatan

uppskattar

allt detta.

skyhoga loner ger minskat utbyte och att exempelvis en ny kommunal simbassång år en lika direkt beloning for hans
arbete som ett något fetare lonepaket — och ekonomiskt mer forsvarligt.

har

lårt sig att

Attityder

som

dessa forebygger olika påfrestningar och missnojen,

deras uppmuntrande har ekonomisk och sociologisk mening. Det be-

hover vål knappast

hand med
le

i

tillåggas att

ekonomer och sociologer har

deras formgivning.

Om ABF vore reserverat bara

for arbetarrorelsens

det inte ha den fruktansvårda

makt
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haft sin

det har.

medlemmar skulMen utom att vara ar-

betarrorelsens undervisnings arm råkar det också vara dominerande or-

gan for vuxenundervisningen

Två av

hela Sverige.

i

tre

svenskar har

någon gång haft kontakt med ABF. De har dårvid kommit

med

delse

arbetarrorelsen,

i

forbin-

oberåknelig båtnad for partipropagan-

till

dan. Antalet dårigenom vunna proselyter år svårt att uppskatta,

men

utan tvivel har detta utgjort de svenska socialdemokraternas vålmåssiga

mer ån

livslinje vid

ett tillfålle.

Vuxenundervisningen

i

Sverige har alltid omhånderhafts av korpora-

och

tiva organisationer. Centerpartiet, liberalerna, nykterhetsrorelsen
ett halvt

Men

grenar.
forst

dussin andra intressegrupper har sina egna undervisnings-

på

dem

giganten bland

plan.

Under

som också var
ånnu kåmpade for

år arbetarrorelsen,

forra seklet, når rorelsen

styrka och erkånnande, var hogre undervisning ett prerogativ for de
borgerliga. Fackforeningarna

och socialdemokratiska partiet ansåg då

enda vågen till politisk makt var att soka åstadkomma balans.
”Kunskap år makt”, såger ett tidigt socialdemokratiskt slagord. Arbeatt

tarrorelsen satte

och

i

i

gång

med

det syftet inråttades

att tillhandahålla sin

ABF

egen undervisning,

1892.

och på vad som fanns av ledig tid undervisade ABF
arbetarklassen. De behovde inte direkt starta vid nollpunkten. Analfa-

morka

I

salar

betism var en okånd foreteelse: skoltvånget har en lång tradition
Sverige.

fylla

Sedan 1600-talets borjan har befolkningen kunnat låsa och

Men

skriva.

i

utover detta fanns ingenting.

luckorna och gjorde det

med

ABF

framgång.

borjade verka for

Genom

att

arbetarrorelsens

aftonskolor skaffade sig de forstå fackforeningsmedlemmarna tillråck-

bildning for att kunna

lig

jåmstållda.

For

mota

sina arbetsgivare

att ta ett trivialt

mer

eller

mindre som

exempel var en av de forstå saker en

fackforeningsman den tiden (liksom nu) fick låra sig

att låsa ett

ba-

lanskonto, så att han kunde tillbakavisa arbetsgivarens argument for
att

han

inte

formådde utbetala hogre

roten rycka upp det blinda hat

gjorde

hade

i

Men

som

loner.

Genom

att

på så

vis

med

hårror från underlågsenhetskånslan

ABF

mycket for undvika svårare konflikter ån dem man redan
Sverige. Kanske forebyggde det revolution.
efterhand

som

talet vålfårdsstaten

det svenska samhållet utvecklades och på 1930-

borjade framtråda, blev vuxenutbildningen snarare

en hela folkets fråga ån bara

partiets,

och det vore

inte oriktigt på-
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de sekteriska organisationernas funktioner borde ha overtagits

stå att

av offentliga myndigheter.

mot overantvardandet av

Men ABF kåmpade med

nåbbar och klor

dess icke-politiska aktiviteter

till

municipala

Den socialdemokratiske veteranen herr Stahre forklarar
positionen med dessa ord: ” Arbetarrorelsen soker tillmoteskomma

op-

instanser.

be-

hovet hos varje grupp inom samhållet, inte bara som partimedlemmar

utan som månskliga varelser. Att
tagen

en

i

man behover

familj:

komma

inte

soka

till

oss år

som

sig utanfor kretsen.

av våra resurser år det många utanfor arbetarrorelsen som

ABF. De
gor oss

att bli

upp-

På grund

kommer

till

gor det emedan våra resurser och vår prestige tillsammans

till

en nårmast

ABF:s goodwill

statlig institution.

politiskt syfte

i

genom

Och

vi

onskar exploatera

medelst våra kontakter få

att

folk intresserade av arbetarrorelsen. Fastån våra kurser år tydligt opolitiska

till

ABF

det yttre

sett,

kontrollerar

40

har de likvål politisk effekt.”

% av

all

vuxenundervisning

ten delas mellan ett dussin organisationer.

over 50.000 kurser

knappt 8 miljoner.
fått

undervisning

i

med 500.000

i

Sverige,

och

År 1970 meddelade

res-

ABF

på en totalbefolkning av
Det betyder att en på tio av alla vuxna svenskar
en eller annan form genom ABF.

På landsbygden och

i

deltagare

småståderna år

ABF

vanligtvis

dår vuxenundervisning meddelas. Det har kommit

att

enda

stållet

symbolisera kul-

turen och de personliga aspirationemas tillfredsstållande for de flesta
svenskar.

Genom

association av nårliggande begrepp har det

dårmed

skapat en reservoar av respekt och goodwill for hela arbetarrorelsen.

Detta har oversatts

till

kånnbara fordelar vid valunorna. Fler roster

har vunnits vid aftonskolorna ån på politiska moten.
De lokala myndighetema, åven om de år icke-socialister (vilket

vuxenundervisningen åt

ytterst sållan år fallet), anfortror oftast

ABF

på grund av dess storlek och erfarenheter. I sådant sammanhang betraktas ABF av den enskilde medborgaren och behandlas av myndigheterna inte som en politisk organisation utan som en lem i staten.
Det behover dock inte avsvårja sig sin politik vid framtrådandet som
offentlig undervisningsanstalt. Det enda villkoret från myndigheternas
sida år att de centrala studierektorerna

ningen år liksom

all politisk

i

vissa grenar (vuxenundervis-

indoktrinering strångt centraliserad) måste

godkånnas av skoloverstyrelsen, en åtgård som avser
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att

trygga under-

med allmanna

visningens kvalitet och hindra sloseri
rimligt

nog då det

galler

en hel del pengar.

medel. Detta ar

Av ABF:s

årliga utgifter

på 8 miljoner kommer omkring 4 miljoner från allmanna understod.
Det oaktat år vaiet och innehållet i kurserna inte foremål for offentlig
overuppsikt utan år och forblir

ABF

ABF:s angelågenhet

allena.

har ovat stort inflytande på regeringens politik

ningsfrågan. Dess maktstållning

i

vuxenutbild-

inom arbetarrorelsen medforde

privi-

den konsultativa procedur som foregick riksdagsbehandlingen
av årenden under 1950-talet. Det gav inte bara råd utan styrde också

legier

i

Det utlånade tjånstemån

besluten.

Utbildningsdepartementet, dar

till

de verkade temporårt som statsanstållda

form och utarbeta utkast

lagar.

till

favoriserad. I realiteten var det

vuxenundervisningen har

ABF
som

år det måktigaste

står

till

fått

ABF

inte

Ingen annan organisation var så

ABF

inte det

regeringens forfogande.

andra orsaken

uppgift att ge politiken

som ensamt beståmde den form

Sverige av idag.

i

men

med

enda verktyget for den agitprop

På

kan arbeta

alla

områden, dår av ena

effektivt,

eller

overtas uppgiften av

någon annan korporation. Ej sållan skapas en sårskild organisation for
ett beståmt syfte. Ett exempel erbjod hyrorna och bilarna.
Mot 1960-talets slut hyste regeringen vissa bekymmer å ena sidan

hoga hyrorna, å den andra for de många pengar folk lade ner på
bilar. Det ena tyngde levnadsomkostnaderna, det andra var en handgriplig pådrivare till inflation. I en idealvårld skulle man ha infort
for de

overflodslagar for att nedskåra lyxen inklusive bilismen,

medan

Men Sverige måste befolkningen låra
om mojligt overtalas att avstå från bilar.

na skulle

skurits ner.

med hoga

hyror och

i

hyror-

sig leva
Till

den

åndan startade municipala och kooperativa byggforetag over hela landet en central propagandabyrå. For att se detta i rått perspektiv måste

man

betånka

tillhorde

att

samtliga

arbetarrorelsen,

och

i

kampanjen involverade organisationer
att

partitaktikerna forutsett att hojda

hyror måste innebåra en allvarlig politisk fara. Det år också vårt lagga

mårke

till

att partiet sållan for sin

egen propaganda, utom vid valen,

utan låter andra organisationer utfora den sortens arbete. Det finns

inom arbetarrorelsen en omsorgsfullt fordelad uppskiktning av ansvaret.

Den nya

organisationen satte igång en annonskampanj vars huvud-
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då hemmet år en grundlåggande nodvåndighet for ett årmåste det vara av hog kvalitet och dårfor dyrt. Det påvisades

tanke var,
bart

liv,

att

att

kostnaderna for

ett

bra hem. Tabeller

se också

med den

ha

att

bil

var

i

stort sett

desamma som

tidningarnas annonsserier visade att

i

for att
i

ha

jåmforel-

dyraste våning en bil utgjorde den avgjort storre

ekonomiska belastningen. Allmånheten ombads betånka att genom
avståndet från en bil skulle hyran inte långre kånnas som en borda.
Alternativt sett var det inte hyrorna

utan de tillkommande utgifterna for
(Bilarna blev

i

med de hoga

hyrorna.

i

som var så utomordentligt hoga
en bil som fick dem att synas så.

verkligheten fårre, aven

År 1970

om

folk dårbredvid forsonades

var 2.072.200 privatbilar registrerade

Amerika leder med 46 per 100 inkommentar till de minskande materiella pri-

Sverige eller 25 per 100 invånare;

vånare.

Som

vilegierna

en intressant

Sverige kan anforas att Frankrike gick

i

betråffande bilågarskap och intog andra platsen

om

Sverige 1968

med 26

bilar per

100

invånare.)

Regeringen år
propaganda.

I

mån om

slutanalysen blir syftet

Orwells tankepolis
det.

eller

ha kanaler for indoktrinering och

med

agitprop

detsamma som hos

Huxleys kontrollanter: kontrollen over tånkan-

Under svenska forhållanden

faktiskt

kan

att overallt

också onodvåndig.

år absolut kontroll ouppnåelig och

Man kråver bara den grad

få folk att rosta ”rått”

och —

av auktoritet

vilket år lika onskvårt

—

att

som
utan

opposition folja statens forordningar. Partiet erkånner oppet att det
inte tycker

år

om

noga med

att

tanken

att det finns folk

ha direkta kanaler

till

utanfor dess inflytande och

befolkningens alla kategorier.

Sveriges korporativa natur tillhandahåller en ytterst smidig och effektiv

mekanism. Det

organisation for alla

inom arbetarrorelsen en politiskt orienterad
intressen, så att man kan få konvertiter in i fållan
finns

och utova korporativt inflytande på
terhetsfolk, for att ta

områden. Pensionårer och nykbara två exempel, har båda sina egna socialdemoalla

kratiska organisationer. Partiet och staten år ångsligt

hovet av institutionella forbindelselånkar

till

medvetna

om be-

de enskilda medborgarna,

den genomforda korporativa principen, ty sådana personliga kanaler mojliggor en form av intellektuell kontroll. Religionen

bortsett från

utgor inget undantag: kyrkan har behandlats på exakt

Upphåvandet av den svenska statskyrkan har

136

samma

sått.

varit foremål for over-

våganden under några årtionden. Ytligt
svårigheter. Enligt

vad

partiet tror sig

Och
dem

av befolkningen aktiva kristna.
inriktning har helt naturligt låtit

skotseln av en institution,

sett

borde det inte vålla några

kunna påvisa

°/o

socialdemokraternas agnostiska
foredra att inte ha att gora

låra de inte tror.

på vars

4

ar endast

Men

med

skilsmåssan

har lagts på hyllan, debatterats, lagts på hyllan
igen och skårskådats av olika undersokningskommissioner, kort sagt
mellan kyrka och

stat

underkastats den officiella uppskjutningsmetodens vanliga knep. Folk-

meningen var våsentligen for
visst

kant

frihet.

att

Men

åtskiljande. Pråsterskapet

ett

skilsmåssan mellan kyrka och stat skulle ge

det var just detta

som

regeringen inte

ville.

har helt

dem

storre

Statskyrkans

upphåvande

skulle betyda slopandet av officiell overvåkning over en

viss kategori

svenskar och dårmed forsvagande av partiets politiska in-

flytande.

Det år rådslan

for att forlora ett visst mått av ideologisk

kontroll over befolkningen

som

varit

beståmmande

for regeringens

hållning.

Herr Gunnar Gunnarsson, tidigare ledare av den socialdemokratiska
majoriteten inom riksdagskommittén angående statskyrkans upphåvande, yttrade:

”Kyrkan

år ett slags lånk mellan individen

och samhållet,

på samma satt som de folkliga organisationerna år det. Att skil ja kyrkan från staten skulle få politiska konsekvenser. En oavhångig kyrka
kan bli politiskt aktiv och antingen bilda konfessionella partier som i
Tyskland, Italien och Osterrike,
grupp.

Den

eller

också utgora en påtrycknings-

socialdemokratiska riksdagsgruppen gillar inte tanken och

anser det foreligga starka argument for bibehållandet av någon slags
forbindelse.

”Vi måste bevara en lånk for att kunna hålla kvar religiost folk
inom samhållet. Svenska kyrkan utfor något sådant for anhångare av

fråmmande kongregationer, såsom

dem

i

det svenska samhållet.

”Det

finns också risken, att

kommer den

Om

svagare grepp

fieringen

om

svenska kyrkan skiljes från staten,

katolska kyrkan att bli

missionsarbete.
vis få

finnar och bålter: den integrerar

mer

stridbar

och mer aktiv

i

sitt

kyrkan år

skild från staten skulle

den på något

om

och dårmed forsvagas

sin tur identi-

folket

med kyrkan och

staten.

skulle forsvaga något våsentligt

Skilsmåssan mellan

i

stat

och kyrka

och skåra av vissa band med staten.”
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Kyrkan

må

i

Sverige ha mist sin religiosa betydelse,

tiska funktion har

den delvis kvar. Den

men

tar sin plats vid sidan

sin poli-

av

ABF,

fackforeningarna och ovriga korporativa enheter, vilkas syfte år

att

grepp på befolkningen. ABF:s studiecirklar och kyrkans
tjånst utfor var for sig samma funktion for olika månniskor av olika

be vara

ett

instållning:

att

bibehålla

dem

forenade

med partiet.
Den svenska arbetarrorelsen kan

med

staten

och

foljaktligen

också

av problemet

att hålla

tyckas vara otillborligt intresserad

svenskarna under kontroll.

Men

det år bara en

naturlig konsekvens av att de suttit så långe vid makten. Efter en viss
tid

mister ett parti, likgiltigt vad politisk fårg det har, sina omsorger

om

ideologien och blir

varande for
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all

framtid

i

stållet besatt

-

for

av den fixa idén

maktens egen

skull.

om

maktens be-

Ekonomisk

9.

trygghet och

tråldom

politisk

Att de svenska socialdemokraternas propaganda varit så effektiv beror
på att mottagarna varit så notoriskt påverkbara. Svensken tanker bara

på sin ekonomiska såkerhet och år beredd att for den offra det mesta
andra i livet. Av skråck for att han dårmed skulle gora slut på det
materiella framåtskridandet har han aktat sig noga for att stora regimens kontinuitet och

med

samma

gripande regelbundenhet återinsatt

makten det ena årtiondet efter det andra. Som pris for dess
kvarsittande har han villigt underkastat sig officiell overvåkning och
organisation med exercis. Och vilka ån de moraliska argumenten ån
kan vara for att avlågsna en regering som suttit alltfor lange vid mak-

regering

i

vårna

ten, eller for att

mande
inte.

om

teknokratisk stat

Bara vålståndet

den personliga friheten mot en framstor-

- några ekonomiska

skål for detta foreligger

år tryggat anser sig svenskarna

och finner dårfor ingen grund

ha

uppgift

fyllt sin

att ifrågasåtta eller tvivla. I overflodets

land år ideologien dod och politik enbart en ekonomisk fråga.

Men

åven

om

ett

overflodslands valmanskår år forsload, tillfreds

och oforetagsam, behover materiellt vålstånd
utgora en garanti for makt
lade

om

for

den

brittiska

i

det oåndliga.

allmånheten

var detta bokstavligt sant.

Och

likvål

att

i

Når Harold Macmillan

dårefter blev
aldrig

i

upphort

ta-

de aldrig forr haft det så bra,

måste hans parti inom

par år smaka oppositionens bittra bottensats. Mindre ån

ett

tvunget

sig sjålvt inte

ett

ett eller

årtionde

Harold Wilson avsatt av en våljarkår som heller
ha det båttre. Och lika litet kunde den svållande

sin tur
att

penningsåcken rådda Tysklands kristna demokrater 1969.

Den

korrekta jåmforelsepunkten

dess grannar

i

med

Sverige erbjuder emellertid

Skandinavien, Norge och Danmark.

I intetdera

av dessa

lånder foreligger de politiska spånningar och den sociala missbelåtenhet

som

Storbritannien och Våsttyskland får vidkånnas och

fordunkla de ekonomiska krafterna.

låndema under 1960-talet

Och

som kan

likvål har våljarna

i

båda

kastat ur sadeln socialistiska regeringar,
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med

sina svenska kolleger suttit vid

makten sedan 1930-

vilka

i

talet

och vilkas regim sammanfallit med valståndets etablerande och

likhet

den sociala valfårdens befåstande.
let icke-socialistiska

båda landerna

I

hoger- och centerkoalitioner

återinsattes

till

makten.

De

ska socialdemokraterna hade påtagligen andra formåner.
att

om

saga en annan dimension ifråga

Vare

sig

Norge

i

eller

Danmark

valta de sittande regeringarna.

sanna bemårkelse.
cipskål.

De

stal-

i

De

sven-

åtnjot så

såkerheten att få regera vidare.

fanns det något ekonomiskt skål

De

foll

på

politiska grunder

i

att

ordets

norska våljarna rostade som de gjorde av prin-

Regeringen hade gjort

sig skyldig

forakt for parlamentet:

till

en kabinettsminister hade fordolt vissa fakta angående skotseln av en
statsågd gruva.
konstitutionellt
stållts

Ekonomiskt sett betydde det ingenting, moraliskt och
dåremot en hel del. Vid olika tillfållen har svenskarna

infcr fakta av liknande slag: apotekens forstatligande utgor ett

bra exempel.

Andå har allmånheten knappast

nomiskt

konsekvenserna saknade betydelse, och konstitutionella

eller

sett

moraliska synpunkter vågde

reagerat,

emedan eko-

lått.

namn måste medges
jåmforbara med Sverige. Alla

Norge och Danmark inte år
exakt
tre år de obestridliga vålfårdsstaten och socialdemokratiens hjårtlånder. Men Norge och Danmark var
ockuperade av nazistema under sista kriget och lårde sig då att principerna ibland måste såttas hogre ån den materiella bekvåmligheten.
I råttvisans

Svenskarna har aldrig

fått låra sig

han

att

den låxan. Begreppet princip tycks

ekonomiska
termer. Mot slutet av 1700-talet, når katolicism och mosaisk trosbekånnelse var forbjudna i Sverige, hade en pamflettskrivare vid namn
Anders Chydenius foreslagit oppet tilltråde till landet for katoliker och
inte existera for svensken:

ser vårlden uteslutande

i

och det på strångt utilitaristiska grunder. Sverige var fattigt och
efterblivet samt behovde kapital och skapande talanger, varfor Chy-

judar,

denius

till

bristens avhjålpande foreslog att formoget

borde lockas in

utifrån.

Då han

forutsatte att de

och

skickligt folk

mest onskvårda for-

vårven skulle vara antingen fransmån, som betydde katoliker, eller
judar, proponerade att han båda dessa grupper skulle tillåtas behålla
sina

håvdvunna former

utlånningar
eller
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som

for religionsutovning.

bosatte sig

i

Sverige

tillåts

Hans

forslag antogs

och

utova en annan religion

konfessionsform ån den svenska statskyrkans. Svenskarna sjålva

måste vanta

ett helt

århundrade for

att få

samma

nius var intresserad av politisk ekonomi, in te av tolerans.
satt

- ChydeRakt mot-

privilegier

var Macualy, forkåmpen for den katolska och judiska frigorelsen

i

England, uteslutande intresserad av sina landsmåns trevnad och vål-

Når han 1834

befinnande.

hjålpte

till

att

i

Overhuset befordra upp-

håvandet av deras medborgerliga dikvalificering (den religiosa toleransen var sedan lange genomford) avvisade han med forakt ekono-

miska grunder och argumenterade uteslutande på moraliska principer.
Å andra sidan vågrade 1864 den svenska regeringen att hjålpa
danskarna i kriget med Preussen om Slesvig-Holstein, fastån deras

kung utlovat en sådan hjalp, och gjorde det emedan det skulle ha
bragt den ekonomiska utvecklingen i Sverige i fara.
På gott eller ont erkånner alltså svensken inga andra motiv ån de
ekonomiska.

Han

godtar den ekonomiska determinismen

artikel.

Han

uppgift

som enbart

traktar

han

har under århundraden
ett fullfoljande

politiken uteslutande

av ekonomiska mål.
ett

tros-

mansklig stråvans verkliga

sett all

som

som en

medel

att

Och

idag be-

garantera alla for-

mer av materiell såkerhet. Kanske kunde ungefår sak samma sågas om
många våsterlåndska stater, men den svenska situationen har varit så
mycket

ofantligt

långre. I andra lånder har spåren av ett politiskt

dirigerat forflutet levat vidare for att fdrdroja

nomiskt motiverad framtid.

I Sverige styr

stitutionema och formår en folkmentalitet
det år svårt att jåmfora

Svensken
staten.

de ån

Den
så.

uttryckt

gång

i

talar sållan

idé

som

ankomsten av en ekoekonomin de politiska in-

med

en ovillkorlighet som

med

någonting annat

om

den sociala vålfården

håller

honom

i

vårlden.

om

vålfårds-

fången år snarare mer djuptliggan-

Det år en extrem form av såkerhet

i

ordets alla bemårkelser,

det ooversåttliga svenska ordet trygghet.

riskfrihet

eller

och såkerhet: riskfriheten

i

Det betyder på en

en bra

hamn under en

magens såkerhet. Det inbegriper frånvaron av allt obehagligt och obekvåmt och har alltid en viss innebord av att undgå en
fara eller av ett uppskråmt barn som springer till mamma. Det år
kanske det mest anvånda ordet i hela den svenska politiska vokabulåren: ingen talare kan undgå att nåmna det, varje slogan måste innestorm, och

hålla det.
I politisk

bemårkelse betyder trygghet detsamma som

neutralitet,
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undvikande av krig och isolering från den omgivande vårldens bekymmer. Samtidigt inbegriper det full sysselsattning och en viss be-

om att han ar omhåndertagen,
omsorg om hans vålbefinnande. Det ar

kvamlighet samt forsakrar medborgaren
staten har patriarkalisk

att

hog grad kansloladdat ord. Mången oforsiktig politiker har bittert
fått ångra att han någon gång råkat stota sina våljares kånsla for
tryggheten. Å andra sidan har sluga figurer slagit igenom och lyckats
ett

i

genom

upp ordet och spela på skråcken for dess forsvinen av trygghetens undertoner att den lått kan gå for-

att bolstra

nande. Det år

lorad och att utan den finns det ingenting annat ån det yttre morkret.

men

Alla svenska politiker har sokt spela på denna fruktan,

cialdemokraterna har format den

till

so-

speciella våpen. I vardags-

sitt

enahanda malande år ekonomisk såkerhet den gren av den
allomfattande tryggheten som låttast låter sig exploateras eftersom den

politikens

år så konkret påtaglig. Socialdemokraterna har inpråntat
att

ekonomisk såkerhet år den enda fråga

har

vikt.

De

har vidare inpråglat

i

dem

vallokalen

i

att forlusten

i

våljarkåren

som

verkligen

av denna såkerhet

enda radikalt onda och att en regimforåndring måste medfora
en sådan forlust. Absolut stabilitet med en bismak av rent nirvana år
en annan beståndsdel i tryggheten, och uppfattningen av en foråndring
år det

som

ett

hot mot den stabiliteten ligger så

greppsbeståmningen.

Genom

att

till

att

såga inbyggd

i

sjålva be-

bristningsgrånsen utnyttja denna

fruktan har socialdemokraterna fått svensken att identifiera politisk

foråndring
forstårkt

med ekonomiskt

till

forfall.

Skråcken for foråndring, på så

ren ångest, har regerat det svenska samhållet

i

vis

årtionden.

Det år detta som mer ån någonting annat gjort det mojligt for socialdemokraterna att sitta kvar vid makten under fyrtio år.
Den ekonomiska såkerhetens innebord har vidgats genom det stigande vålståndet. Den betyder inte långre enbart frånvaron av nod och
utan snarare vidmakthållandet av en sårskild grad av overflod.
Två beslåktade begrepp har kommit till: vålstånd och levnadsstandard.
brist

”Vålståndet” år en symbol for samhållets korporativt ekonomiska
varaktighet och position; ”levnadsstandarden” hånfor sig
skilde

mit

medborgarens forhållanden.

att

betyda

allt fler

en tvåttmaskin, så en
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konkreta
bil osv.

De båda
ting:

Ehuru

orden har

till

med

åren

en radio, dårefter en
allt

den en-

kom-

TV

och

sådant utgor beloning for

genom

hårt arbete och anskaffas

individuellt val, har

den allmanna

konditioneringen och den politiska propagandan framstallt

gåvor från en patriarkalisk

stat.

Lika

viktigt ur politisk synvinkel sett

ar att agandet av sådana saker upphojts
status.

dem som

till

Valstånd och levnadsstandard har

rang av mansklig grund-

blivit

for framkallande av trygghetens kånslosvall.

besvarjelseformler

till

Genom

lampligt manipu-

mot de mindre betydande begreppen med en
mera betydande. På så vis har våljarkårens kånsla in-

lerande associeras hotet
fara for det

favor for samhållets utveckling. Det vore meningslost att

stållts till

spela på de utsvultna 1920- och 1930-talens fruktan

syfte att

i

påverka

de valfodda generationer for vilka detta bara år uppstyltat folkloristiskt

munvåder. Vad

mot

att forlora

ångest

man

i

en tvåttmaskin

som skråcken

med

stållet lyckats

en

eller

TV

år att skånka oviljan

något av

samma

slags

fdr arbetsloshet utlbste under ett hårdare de-

cennium.
Politisk foråndring appellerar

med

der

Dår

vissa intervall

de

flesta konstitutionellt styrda lån-

våljarkåren såsom något

till

livet år hårt finns det

politisk spånning råder

i

mindre

kan våljarna

att forlora,

ta

hånsyn

i

princip onskvårt.

och dår konflikt och

till

principen. I Sverige

kan en foråndring bara hota den materiella standarden, och dårfor ligger det i sakens egen natur att oppositionens onskan att focka
det regerande partiet stoter våljarkåren fdr huvudet och framkallar
dess fruktan. Eftersom de materiella betingelserna konstant forbåttrats
åter

år från år, har oppositionen inte kunnat forebringa overtygande skål
for en regimforåndring. Ibland forefaller

saken på

tal. I

likhet

med

den rentav

ovillig att fora

sina våljare år politikerna

rådda for ånd-

- de år ju också vanliga medborgare med samma
hopp som den stora allmånheten.
Den svenska skråcken for foråndring kan ta sig bisarra
ringen

1932

fruktan och

uttryck. Ef-

kom

den forstå verkliga chansen att bli av med socialdemokraterna vid 1968 års val. Bostadsbrist hade underminerat regeringens
ter

stållning

och

man

tycktes

fordrade en foråndring

handen

att

i

ha en kånsla av

att

demokratins hålsa er-

toppen. Opinionstestande

prowal gav

vid

regeringen kunde lida nederlag. Oppositionspartierna hade

munhuggits sinsemellan
aldrig dittills

i

mer ån en

kunnat erbjuda

ett

generation, och dårfor hade de

overtygande alternativ.

Då

de nu
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t

vådrade utsikt

kampanjen

Men

tro.

i

i

makt etablerade de

till

syfte att overtyga

sista

ett

allmånheten

samarbete for val-

visst

om

de var varda

att

till-

ogonblicket blev det massflykt från oppositionen och

regeringen vann elegant.

Skramda av

utsikten

forandring backade

till

valjarna vid avgrundens rand och enade sig på nytt kring den etable-

rade makten.

Och

oppositionens ledare

medgav

efteråt att

om

det fatala misstaget att soka overtyga valjarna

de begått

att ett regimskifte

var mojligt.

Vid de foljande allmånna valen 1970 forsokte såvål centern som
liberalerna motsatt metod.

De

låtsade sig inte hysa några planer

regeringsmakten, och under hela valkampanjen

nåmnde de

på

aldrig ett

De hade ganska svårt att overtyga valjarna om
att ett rostande på dem inte var en rost for någon åndring. Den liberale ledaren herr Gunnar Helén sade offentligt att han råknade med att

om

ord

regimskifte.

socialdemokraterna skulle vinna.
ledare,

antydde

koalition

Denna
ha

med

om

att

Dr Gunnar Hedlund,

centerpartiets

det blev nodvåndigt var han redo att ingå

socialdemokraterna for trygga regimens kontinuitet.

taktik lonade

frihet att inlågga

sig.

Missnojda supporters av regeringen ansåg

en protest utan

att såtta sitt parti

i

fara.

sig

Herrar

Helén och Hedlund inkasserade betydande vinster, och socialdemokraterna satt kvar vid makten, ehuru de fått kånnbart på fingrarna. Hr
Hedlund yttrade når allt var over att han var glad ”att ha sluppit bli
statsminister”.

Det kan mojligen ha

lig instållning,

men

vid

nåstkommande

De

varit

en bekånnelse av en person-

saker var yttr andet avsett att hjålpa centerpartiet
val.

personliga håmningarna

mot en forandring

år oerhort starka.

Låt oss ta en gymnasiallårare, vars personliga overtygelse, klasstillhorighet, familj och bakgrund måste påverka honom att rosta konservativt:

”Mitt fornuft såger mig

jag måste slåss

mot mig

samvete, forstår

ni.

De
upp

Jag kan inte

kollektivet, så jag

gilla

De

forfoljer individen

borde rosta emot dem.
vi

Men

och bygger

har det så bra,

Jag kånner det

politiskt.

då forsoker, som

vår levnadsstandard bara stiger - jag har ingen rått
allt detta.

Men

Jag har ont

vad regeringen gor rent

samvete hejda mig. Jag tycker

en regim som ger oss

144

vad jag borde gora.

sjålv for att folja mitt fornuft.

forstor alla vården jag tror på.

sagt, mitt
lått,

att det år

livet år så

att rosta

som om

mot

jag skulle

mina landsmån. Jag antar det bevisar

svika

konditionerad. Nåvål, jag rostar

som

kanner mig skyldig var gång jag går

Och

att jag blivit

vederborligen

men

fornuftet bjuder mig,

jag

valurnorna.”

till

så hår uttalade sig en konservativ riksdagsledamot

blick av privat fortrolighet: ”Jag har byggt

upp

ett

i

ett

ogon-

emotionellt block

mot att opponera med verklig kraft. Det finns en massa propositioner
som borde tvinga upp mig i riksdagen for att protestera. Men det år
bara for bråkdelen av sekund, sedan finner jag fullt upp med goda
skål for att inte gora det. Mitt parti, mina våljare, mina supporters
kunde ogilla det. Men vill jag vara årlig mot mig sjålv måste jag medge att allt det dår bara år en efterrationalisering av en håmning over
vilken jag inte har kontroll. Det foreligger ett instinktivt hinder, eller

borde jag hellre såga en konditionerad

med

Det har en del

ref lex?

det sått på vilket våra styrande manipulerar oss.

krediterat oppositionens princip, forstår ni,

den

såtta

”En

och

De

att

gora

har miss-

gjort det svårt att

nu

verkligheten.

i

del av detta

- kanske en

hel del

mer ån

jag får grepp

om -

med det sått på vilket de styrande forfalskat sjålva språket.
saknar man mojlighet att uttrycka oppositionella tankar. Låt mig

har att gora

Ofta
ge

ett

exempel. Sjålvfallet borde

i

ett

så reglerat samhålle

som

det

svenska den klassiska motsåttningen staten-medborgaren och kollektivet-individen utgora en frontbas for angrepp på regeringen.

kan

inte

blivit

anvånda den så på grund av det

laddade.

På svenska har ord

sått

på

Men man

vilket sjålva

orden

for individen alltid nedsåttande

medan kollektivet måste framtråda uteslutande i god belysning.
”Och så finns det en annan psykologisk barriår med djupa historiska

klang,

rotter.

jag

Den

hårror från vår samforståndstradition.

mig over den allmdnna motviljan mot

att

Men

ofta forvånar

opponera och over mina

egna håmningar.”

Det

år bara rent spel att tillågga, att

vittberest,

har forelåst en tid

i

denna man år akademiker,

Amerika, så han har jåmforelsemått

och nodigt perspektiv for att forskaffa sig personlig inblick i tingen.
Han utgor ett exempel på denna kuriositet i svenskt liv, att kritik helt
och

hållet inifrån år

år likformighet. Allt

en omojlighet eftersom den nedårvda traditionen
motstånd kråver

ett visst

tillåmpning av modeller utifrån. Sådant

10

mått av avstånd och en

kommer av

att

man

år en
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som en

outsider, ungefår

folks politiska ideal

och

katolik, eller av att

man

omfattar

ett

annat

Bland liberalerna och de konservativa

idéer.

betyder det import av anglosaxiska begrepp; på vånsterkanten fås det

genom

identifiering

med Mao,

den extrema vånstern

i

Sverige

Castro och de andra. Detta gor

kommer

att sitta

samma

i

att

som

båt

hogern. Bagge år de den enda verkliga oppositionen och bagge har de

måst utifrån importera sina intellektuella resurser for

Men

såvål

på vånster- som på hogerkanten år

att

verkligt oliktånkande

sållsynta fåglar. Riksdagsoppositionen har funnit sig
att

- avfora kontroverserna

tiken styra landet.

En

i

-

eller tvungits

från politiken och låta samforståndspoli-

liberal politiker

de liberala, inte opponerar

vi,

opponera.

enkelt gåiler hela vårt politiska

med
liv

har

sagt:

”Ni frågar mig varfor

Emedan

storre kraft.

om

vi skulle

våga gora

det helt

Det

det.

vore en balansakt på spånd lina varje minut på dagen. Det år dåligt

uppforande

skråmma

anfalla regeringen alltfor våldsamt,

att

bort rostama. Jag måste hålla mig så nåra

regeringens politik och manovrera endast

som om

ut

i

detaljerna.

och jag skulle

som

mojligt

Det

till

får inte se

jag kritiserar alltfor barskt. Jag måste våga varje stavelse

jag yttrar offentligt.”

Också de normalt

sett sjålvfallnaste

oppositionen. I de flesta lånder har

och

frågor år tabu for den svenska

man

en kånsla av

att skatterna år

om

nedskårning av skattebordan år oftast mycket framgångsrikt vid parlamentsvalen. Så år inte fallet i Sverige, oaktat det ohyggliga faktum att landet har de tyngsta skatterna i hela
oskåliga,

ett ldfte

%

vårlden. (År 1968 utgjorde de totala skatterna 40,6

tionalinkomsten

;

siffran for direkt taxering låg kring

land år motsvarande siffror 28,6 resp. 10,7

%,

i

av hela na-

20

USA

°/o.

I

Eng-

29,9 resp.

en årslon på 25.000 kr [ = 2.000 pund], en normal lågre
tj ånstemannalon, betalar en ogift person 40
i
inkomstskatt. På
15,5

%. Av

%

samma

nivå overtaxeras varje tillåggsinkomst [”extraknåck”j

med

en årslon på 50.000 kr. [ = 4.000 pund], som fortjånas av
lågre direktionsstabsmedlemmar, betalar en ogift person 46 °/o i skatt,

60

°/o.

Av

och overtaxeringen for extraknåck år 68
ringsmaskin,

som

fortsatter att

°/o.)

våxa år från

kritiken från foretagarhåll hogeligen effektiva
skatter
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En

år,

administrativ rege-

borde utifrån

våpen

i

sett

ge

kravet på lågre

och nedskårning av byråkratin. Endast de konservativa har

forsokt en sådan kritik

- med minskade

som stående kon-

rostsiffror

sekvens.

Att racka ner på offentligt sldseri av vad slag det vara
Sverige att bryta

heskånslan och
att

ett tabu: ett

hot mot skatterna år

ett

månde år i
hot mot trygg-

frambesvårjande av ångest. Det år allmånt godtaget
staten ståndigt måste forskaffa sig storre rikedom, annars skulle
ett

den sociala och ekonomiska tryggheten med nodvåndighet forsvinna.
Svensken har inte bara blivit konditionerad att betrakta staten som
patriarkal vålgorare, utan

han

identifierar sig sjålv fullståndigt

den. Att foreslå sånkta skatter får

honom

inte bara att tro att

med
hans

medlen att kunna sorja for honom, men
att det år som ett misstroendevotum riktats mot honom sjålv. I trygghetens intresse år han beredd att betala ånnu tyngre skatter och tacka
vårdarinstitution blir berovad

regeringen dessutom.

Aven om pengar och

skatter,

dessa stapelvaror

i

valmanskårens

rustkammare, år tabu for oppositionen, kvarstår åndå problem som
teoretiskt sett skulle

kunna forvandlas

till

politiska kåmfrågor.

Man

har den administrativa maskinens direkt aggressiva expansion, man
har myndigheternas intrång i varje vrå av privatlivet, man har det

uppenbara forakt for parlamentariska institutioner som både partiet
och regeringen ådagalågger. Många svenskar år i den enskilda diskussionen beredda medge att det kan ligga en fara i en sådan utveck-

men

ling,

kan inte
nomiska

få år villiga att stå for sin uppfattning vid

svålja tanken att principiella

valumorna.

De

overvåganden kan gå fore eko-

kalkyler.

Genom
got sått
eller

godtagandet av ekonomisk determinism har svensken på nåsvurit bort alla andra vården.
regeringen foreslår den

Om

den åtgården, hur

tvivelaktig

som

helst, stoter

den knappast på

den kan ekonomiskt råttfårdigas, emedan oppositionen
skulle tendera mot att vilja slå ner det materiella framåt-

kritik så långe
i

så fall

skridandet.

Hosten 1970 holls

med

Sverige en mantalsskrivning och folkråkning

nårgående frågvishet. Medborgama uppfordrades att avin på bara benen och låmna information av både kånslig och

speciellt

sldja sig

rent personlig art.

om

i

t.ex.

En

del av frågorna grånsade

till

rena inkvisitionen;

en person hade en lonande anstållning, tvangs han forklara
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kunde ha verkat storande redan i sig sjålv, men folkrakningens art gav vid handen att det inte bara gållde en statistisk
undersokning utan en genomskinligt maskerad registrering av de envarfor. Detta

En

skilda medborgarna.

folkråkning brukar annars

anonymitet och forvandlar varje person

Men

och for

i

datasystem

till

garantera

en ioke identifierbar

detta fall infordes varenda svensk, komplett

i

kånnemårken,
tats

till

alltid

med

full

siffra.

alla intima

en datamaskinell computer som omsorgsfullt utarbe-

i

latt identifiering.

Samtidigt hade inrattats

ett centralt

bruk for polisen, kreditundersokningen, bankema och

de

officiella institutionerna,

en

satts

igång for

kunna

att

och det var

alldeles klart att folkråkning-

tillhandahålla det nodvandiga folkregistret.

Oaktat svenskens overvagande undergivenhet ådagalade allmanheten
mått av direkt avsmak for proceduren. Ett

ett visst

fåtal tidningar

hogerkanten angrep regeringens handlingssått emedan de ansåg
upptåckt

ett

hot mot den personliga integriteten och jåmvål ny okning

av byråkratins makt.

De som

ledde protestaktionen var tydligen bara

en ringa minoritet som tillågnat
ryckte

med

sig tillråckligt

regeringsorgan
ring

sig

många

i

som

som

fått

folkråkningen omhand) utfårdade en forkla-

kunna moj-

och ge medborgarna battre service ”

Argumentet var

men de

for Statistiska Centralbyrån (det

gick ut på att ”informationen har begårts for att

liggora riktig planering
kurs.).

anglosaxisk uppfattning,

landet for att fororsaka regeringen

bekymmer. Generaldirektøren

vissa

sig

på
ha

(forf:s

stoppa praktiskt taget

tillråckligt for att

all

kritik.

Genom

reducering av allting

problem avvåpnas
berått

mod

rent ekonomiska termer

eller besvårjas att forsvinna.

smida

om

en sak

sorts sjålvkonditionering

Som

till

som

i

ekonomisk

Ibland måste

gestalt

-

man med

ofta år det en

utfor arbetet utan press ovanifrån.

en foljd av tillbakautvecklingen

katolska kyrkan dår nedriven.

kan kinkiga

i

Stockholm blev den enda

Som kompensation

erbjod stadsmyndig-

heterna en nårbelågen tomt for uppforande av ny kyrka, forutsatt

att

stadsplanens detaljforeskrifter foljdes. Detta betydde att vid sidan av

de religiosa funktionerna den nya byggnaden måste inrymma också
nyttiga kommersiella fastighetsdelar.
att

frammanovrera

den, så slog det
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fei.

ett

Om

detta var en uppfinning for

avvisande och dårmed driva ut kyrkan ur sta-

Pråsterskapet antog

ett

schema som kombinerade

rum

och

for klocka, bocker

bilparkering.

med

altarljus

forvaltningslokaler och en

godkande

Stadsplaneringsmyndigheterna

pengar insamlades och

allt forefoll klart.

Men

i

rade Arbetsmarknadsstyrelsen meddela tillstånd
de,

sista
till

ritningarna,

ogonblicket våg-

byggets p åborj an-

under foregivande av ekonomisk knapphet. Under tiden hade en

uttaxering av 25

%

ning kyrkan ansågs
slutligen heller inte

Det blev

pålagts

falla,

all

och forsamlingen upptåckte

att

de

sist

och

hade nog pengar.

klart att forvågrandet

av lyxskatten hade

lyxbyggnation, under vilken beteck-

av byggnadstillstånd och pålåggandet

hela kyrkbygget

satt

i

fara.

Dylika hinder brukar

medfora långvarigt uppskov, och om tomten låmnades obebyggd
mer ån en viss tid, av vad orsak som helst, skulle planeringstillståndet

alltid

automatiskt bli ogiltigt och hela proceduren måste borjas

om

igen från

godkånnande nåsta gång. Vad myndigheterna gav med ena handen kunde de alltså ta tillbaka med den andra.
For att undvika risken for att kyrkan inte skulle komma till stånd genom forsumlighet nårmade man sig finansminister Gunnar Strång med
en anhållan om dispens från lyxskatten och upphåvande av byggnadsforbudet. Han vågrade under motivering att katolska kyrkan inte hade någon plats i Sverige. I verkligheten hade vid detta tillfålle också
bor jan utan garanti for

ett

samtliga kyrkor satts

på listan over oviktiga byggnader, vilkas uppforande var forbjudet. Dåvarande kyrkoministern fru Alva Myrdal
yttrade ordagrant: ”Vi håller på att nermontera kyrkan bit for

och dar så år nodvåndigt anvånder
Jag diskuterade
svensk utan

fallet

officiell

med

bit,

ekonomiska medel for sy f tet”.

vi

man utan betydenhet, en helt vanlig
Han betecknade sig som liberal, han

en

stållning.

tillhorde inte regeringens supporters.

”Det dar år

inte en religios fråga

utan en rent ekonomisk”, sa han.

”Men”, frågade
for något

jag,

”år detta inte

som beror månniskorna på

ett fall

dår undantag bor goras

djupet? Visserligen år den ka-

men den år ytterst hångiven, och berovar
man den dess kyrka, tar man bort en del av dess liv.”
”Nej”, svarade han, ”landet har inte råd med det, och alla måste

tolska forsamlingen liten

godta ekonomiska omståndigheter vare

”Men”,
ova

vidholl jag, ”verkan blir att

sig

de år religiosa

man

eller inte.”

hindrar folk från att ut-

sin religion”.
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”Nåja, det kan nu inte hjålpas. Vi har andra handikappade
sorja for; det finns andra fall av

mentalsjukdom som

vi inte

att

kan

ta

med.”

itu

”Ni

gillar alltså verkligen att

”Javisst.
foljelse,

Men

som

ni måste forstå att det inte år frågan

ni tycks anta.

”Varav jag

kyrkor stangs och nerlåggs?”

Det

om

religios for-

en ekonomisk fråga.”

år helt enkelt

alltså sluter att ni ogillar ett direkt

forbud mot upp-

forande av kyrkor.”
”Ja.

Det

skulle inte vara demokratiskt”.

”Men ni år beredd att godkånna samma
med hjålp av ekonomiska skål.”
och

”Ja, for detta år jåmlikhet. Sist

resultat

slutligen

den katolska forsamlingen som alla andra.”
”Dårav kan man alltså sluta att ni år beredd
vecklingsforeteelser, åven

framlåggs

i

om

behandlar vi ju bara

godta de flesta ut-

att

de inte år onskvårda, forutsatt

fei i det.

att

de

Jag forstår inte vad ni far efter? Ekonomi

Man

år någonting naturligt, inte sant?

Man

det uppnås

ekonomiska termer.”

”Jag ser inget

kvenser.

om

Och

i

undgå dess konse-

inte

det hår fallet kan alltså katolikerna inte få sin kyrka.

behover inte dra

Gynnad av

kan

vore konstlat.”

in politiken eller religionen, det

det slagets mentalitet,

som

ser vårlden enbart

under

ekonomiska begrepp, kan myndigheterna undvika opposition bara de
anvånder låmplig presentationsmetod. De får vidare hjålp av den
djuprotade svenska aversionen mot kontroverser. Eller
i

ett

nåstan ordspråksmåssigt

disputera år att bryta

mot

talesått:

”Det år

fult att

som

det heter

opponera”. Att

samforståndet, att såtta båten

i

gungning och

dårmed åventyra tingens balans. An vårre år att sådant vanligen tas
som ett hot mot tryggheten. Å andra sidan dyrkas samforståndet som
en garanti for tryggheten, och

all

konfrontation betraktas dårfor

som

En socialdemokrat, en av partiets intellekutella, karaktåriserar
debatten’ med orden: ”Forst år man overens om målet, sedan diskuterar man vågarna. Det finns ingen annan form for diskussion”. En

suspekt.
’

ledande bokforlåggare uttrycker

sig

mycket

likartat:

principer eftersom svenskarna inte tycker

te

om

”Vi diskuterar

in-

intellektuella tåv-

lingar”.

År 1960
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infordes en ny folkpensioneringsplan.

Den

tog formen av

en tillaggspension for

som

att

ge folk efter pensionsåldern

samma

materiella

emedan ålderspensionen visserforebyggde armod men andå inte rackte till for att kopa ett

standard
ligen

aktivt arbetande, detta

overflodssamhålles komfort.

Den nya pensionen

ar avsedd att utbetala

två tredjedelar av en persons inkomst beraknad genomsnittligt efter

de femton bast betalda åren

i

hans

arbetsliv. Fullt

roende på inbetalningen av premier under minst
var detta

framåt,

ett stort steg

den åsyftade effekten

men

understod år be-

trettio år. Socialt sett

och ekonomiskt

politiskt

var

sett

annat ån vålgorenhetsbetonad. Pensionen år

allt

obligatorisk och finansieras uteslutande av arbetsgivarna. (Endast

ål*

derspensionens premier inbetalas av den anstållde; de uppgår

°/o

med

av beskattningsbar inkomst,

forsåkringsstatistiska principer
i

kommer

15

låggs

på hog

ett

i

till

och

såkringspraxis

att

borde premierna ha legat kring 3
i

11

%

%
och

kring år 1975. Det betyder att kapital

°/o

mått over

5

tak på 1.500 kr per år.) Enligt

verkligheten var de 1970 uppe

av riksloneråkningen;
att stiga

ett

till

alla

proportioner

som kråvs av sund

regeringen har samlat ihop

monstruost overskott. Det år

i

realiteten

ett

for-

fullkomligt

en sorts skattemanipulation,

dår en avloningsskatt åsyftande tvångssparande har pålagts folket under forklådnaden av social vålfård. Bidragen inbetalas

fond som vid

slutet

av året 1970 uppgick

till

till

en

speciell

38 miljarder kronor

(3.200 miljoner pund). Samtidigt uppgick totalsumman av alla ute-

stående skulder och fordringar på den svenska marknaden

och

jarder kronor,
jarder kr.

På bara

som bankema
fonden

att

ha

insatta

medel

i

affårsbanker belopte sig

till

81 mil-

till

43 mil-

hade fonden lagt på hog nåstan lika mycket
under 150 år. Kring 1970-talets mitt kommer

tio år

gjort

gett staten

den absoluta åganderåtten

till

och innehavet

av halva kapitalmarknaden. Detta representerar en ofantlig ekonomisk

makt,

som

efter

vad fondens organisation foreslår

skall exploateras for

politiska åndamål.

handha de många pengarna har en speciell statlig bank inråttats. Den har makt och befogenheter att gora industriella investeringar, att hjålpa den statsågda industrin och att ge lån till offentliga
myndigheter. Det verkligt intressanta i allt detta år att såvål fonden
som banken står utanfor riksdagens kontroll. Bådadera år i stållet
For

fast

i

att

regeringens,

i

exekutivens hånder.

De

skotes av styrelser dår
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bara regeringen år foretrådd utan också -

inte

forsvar for det

till

svenska samhållets korporativa principer - socialdemokratiska

fackforeningama och LO.

I

praktiken betyder det

som ensam

partiet,

att det år arbetar-

på tåppan. Det år forvisso inte
riksdagen. Foljden år att partiet och regeringen lågger upp jåttefonder
till sin disposition och får ett inflytande over ekonomin som ger dem
rorelsens apparat

år herre

oavhångighet av riksdagen. Det år helt enkelt

full

undergråvande

ett

av den konstitutionella demokratins grundval, vilken år parlamentets

makt

att

vågra ge pengar.

Medan de

exekutiva organen

tillvållat sig

de ekonomiska resurserna for eget bruk, har den laggivande forsamlingen forsatts
I alla

i

total

vanmakt.

håndelser har den svenska pensionsfonden gett regeringen en

som man vanligen inte finner i våsterlåndsk odling. Det
var ingen lag som kunde våcka våljarna till besinning, ty såkert år

maktstållning

att dess politiska

innebord bortsmusslades under den sociala vålfår-

dens mask. Det var inte många politiker som såg något konstitutionellt
hot

i

planen, och de flesta av

dem som

så gjorde foredrog visserligen

mun. Ett fåtal konservativa och liberala politiker, som
faktiskt offentligt påpekade faran, ansågs anfalla pensionen som sådan.
Ehuru detta inte var deras avsikt avstod de snabbt nog från sin kritik
av hånsyn till sin parlamentariska karriår. Bankerna var naturligt nog
upprorda men ville inte framfora sina reservationer offentligt. Så hår
att hålla sin

yttrade sig en

bankman

i

ett fortroligt

avskråckande, den tvingar oss

att

ogonblick:

”Fonden

gora vad regeringen

vill.

år ytterligt

Den

år ett

instrument for manipulation. Naturligtvis insåg affårsvårlden faran,

men

dår var

man rådd

for att opponera

mot regeringen och tvang

oppositionens politiker att inte inskrida. Det politiska klimatet var så-

dant

att

bankerna kånde

sig

nodsakade

att

handla under tvång. Lan-

det ogillade opposition.”

Han
satta

har utan tvivel

rått.

Svenskarna, såvål hoga

som

låga, år be-

av det smidiga fungerandets idé antingen det gåiler deras

liv,

deras arbete eller deras samhålle. Deras hållning år uteslutande utilitaristisk.

De

har råd

att

ignorera alla synpunkter

utom de

grovt materia-

då de i sjål och hjårta år krassa materialister. Med forvånansvårt få undantag erkånner de ingenting som de inte kan se och
listiska,

ta på,

152

måta och vårdera

eller prissåtta.

Deras

test for giltighet år ute-

slutande de materiella framstegen.

Medan

framåtskridandet obelyst, blir alla
rade.

enda horn av det materiella
andra varden nåstan totalt ignore-

svenska debatter inte låmnar

Frågorna

om

friheten

ett

och individen berores

sallan,

emedan

så-

dant vagt misstånks kunna utgora en storning av det sociala maskineriets ratta

fungerande och dårmed

ett

hot

mot den ekonomiska

så-

om

den administrativa juggernautvagnens framrullande år numera tabu av samma skål. Det år inte ovanligt man får
hora (som jag sjålv har gjort) att ”det dår med att fråga efter friheten
år patologiskt”. Vad svenskama begår i stållet år vålstånd och inget

kerheten. Diskussion

annat.

De

har konditionerats

år en gåva av staten.

våndigt villkor och

Och de

ett

till

tron på att deras materiella såkerhet

betraktar politisk tråldom

som

ett

nod-

hyggligt pris for vålståndets fortsåttning.
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som

Vålfården

10.

instrument

for kontroll
Aven om

materiell såkerhet varit våsentlig for en generation av poli-

tisk eftergivenhet,

har den andå sin begransning

som medel

Forst och framst lider den harvidlag av den defekten,

troll.

for kon-

då den

att

bevisligen utgor ett resultat av den enskildes arbete, det personliga

kan

initiativet aldrig

sin tjånst for

totalt

utmonstras.

Den

materiella tryggheten gor

de grovre formerna av den politiska manipulationen

men

de finare former av konditionering, som leder till en forandring av hela mentaliteten och framskapande av en slappt likgiltig
sjålsforfattning. For den uppgiften erfordras något spånstigare, krafinte for

tigare

och mer djupgående.

I

svenskarnas hander har den sociala vål-

fården visat sig vara det adekvata instrumentet.

Detta har ingenting

dens

att

att

avtrubba viljan

gora
till

med

arbete.

vålfårdens en gång påstådda ten-

Den

hypotesen har vid det hår

laget faktiskt blivit tillråckligt motbevisad,

och

om

ett

ånnu starkare

kan svensk erfarenhet tillhandahålla ett sådant. I
bara den sociala tryggheten djupt forankrad och såkert

bevis onskas, så

Sverige år inte

forskansad, utan frånvaron av arbetsloshet har varit en del av tillvaron

såpass långe, att

allt

annat finns

till

bara

i

de medelålders ungdoms-

Landet år dårfor skyddat från stygn av de håvdvunna håstbromsarna ’fruktan for svålt’ och ’hotande arbetsloshet’. Trots detta
erinringar.

arbetar svensken och arbetar så hårt att hålsan står på spel,
får tro låkarnas uppfattning.

om man

(Låkarna varnar ofta for insåttande

stress-

åkommor. Hjårtbesvåren har okat, som också annorstådes hos industrialiserade folk; somnmedel och mentala påfrestningar på grund av
pressande arbete har också

De

blivit allt vanligare.)

fenomen har sett till att svensken
anvånda nu omoderna begrepp - snikenhetens,

successivt stegrade kravens

arbetar. Eller

-

for att

årelystnadens och fåfångans laster rider

tade låttjan, åtminstone

som
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i

i

med

låtthet

omkull den vån-

kretsar dår ett puritanskt etos overvåger.

går var lyx, det tillhor idag livets nodtorft, och åven

om

Vad
det

kanske ar banalt
efter.

Den

att

ångest

som en gång

bevarandet av

till

saga det, så skiftar de månskliga attityderna dår-

ett visst

ha något

gållde att inte

att åta overfors

med

mått av overflod. Att hålla jamna steg

Svenssons mitt emot gor fortråfflig tjånst som ersåttning for

att hålla

vargen från dorren; social otrygghet år en lika tyrannisk herre som
ångslan for slutet

på. ett fysiskt fortsatt liv.

skulle detta inte vara

propagandan med dess enhojd levnadsstandard år det viktigaste i vårlden och

tillråckligt så finns

visa budskap, att

Och

hjålp den officiella

till

sånkt sådan den vårsta forestållbara olycka.

Kort

sagt,

svensken saknar inte sporrar, och hans sociala formåner

har anordnats så

att

de inte avtrubbar sporrarnas vasshet.

tryggheten garanterar brod och smor,
tjåna ihop
lika

står

i

tillf aller

i

samvetsgranne arbetaren som dronaren. Svålt år en

- men, som
relation

till

forklarats

i

forra kapitlet, den totala pensio-

på sådant sått, att man måste
sedan kunna dra sig tillbaka med

arbetsfortjånsten

arbeta hårt under några år for att

den komfort den genomsnittlige medborgaren vant
sått år

sociala

men marmeladen måste man

Ålderspensioneringen (folkpensionen)

sjålv.

mån den

omojlighet

nen

till

Den

sjukersåttningarna proportionella

mindre ån behovet, så
armning, lonar det

att

åndå

sig

tens syfte år att hålla

åven

om

till

sig vid.

På samma

lonerna och dårfor

alltid

ohålsa inte direkt betyder ut-

Den

inte att simulera.

noden från dorren utan

att

sociala trygghe-

nå upp

till

vål-

ståndets troskel.

Om

sålunda den sociala vålfården

påståendet

att

i

den tvunget måste leda

desto mindre andra och

mer

dess svenska
till

låttja,

form

inte styrker

så framvisar den

forsåtliga mojligheter. Forutsett att

ej

den

den forefaller att insvepa medborgaren som en
vattentåt skyddsklådnad, kan den anvåndas for att framskapa en kånsla av absolut avhångighet under staten.

utstråcks så långt att

I Sverige

har vålfården

blivit

en kålla

trygghet

till

i

"Svensken”, såger herr Bertil Wennergren, bitrådande JO,

alla former.
(i

en privat

diskussion) ”har inte stor respekt fdr lagen, låt oss bli klara

Varfor? Jo, for
jag

kunde såga

att

vad

alla vill

ha

år trygghet. I

alla våsterlåndska stater, får

sonlig trygghet från lagen.

Men

på det.
England och Amerika,

man

sin kånsla

av per-

svenskarna får den uteslutande från
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den sociala vålfården - varfor
vad

alltså vårt folk betraktar

som

vålfården

ni betraktar lagen”.

Om
som

då bor jar med det elementåra begreppet personlig

vi

detta fattas

integritet

konstitutionella stater, tillskriver svensken den so-

i

Han

ciala vålfården all sin personliga trygghet.

har kånslan av

att bli

omhåndertagen på alla vis. Han kånner sig skyddad for vårldens faror,
och han år dodligt rådd for att bli berovad den allestådes nårvarande
såkerhetens omfamning.

som klamrar

Han påminner

sig fast vid moderlivet,

i

viss

mån om

barn

ett ofott

rådd for fodelsen och den okånda

vårlden dårute.

Detta år inte oundgångligcn en foljd av den sociala vålfården, det

man

år resultatet av den speciella anvåndning

som

form,

vålfården tagit

som

ciala såkerheten
ring.

Den

som av

utgor

i

har gett denna.

den

Våsteuropas upplysta lånder, finns den so-

offentlig service utan overtoner

ett neutralt

hjålpmedel som

av konditione-

man kan begagna

sig

av

jårnvågen, telefonen eller postkontoret. Engelsk social vål-

fård år egentligen bara en utvidgning av samhållsservicen.

den ger medborgaren

att

I

ord. Vålfård

i

hjålp,

och ”ge”

fattas

som

Det betyder

ett rent praktiskt

den betydelsen har inga direkta politiska syften (om

det också kan medfora politiska konsekvenser når någon tycks hota
den), och den vare sig binder
tjudrar

honom

fårdsstaten

från
I

att

ett visst parti eller

Labour grundade den moderna

som formånerna borjade

just

att partiet

vål-

avlågsnades

flyta.

Sverige åter har den sociala vålfården avsiktligt exploaterats for

hos medborgaren skapa en kånsla av forpliktande tacksamhet, och

denna

Engelsmannen betraktar i allmånhet
sociala såkerhet som en råttighet, for vilken han inte måste ge

den har åven
sin

vid staten. Oaktat

England, så hindrade detta inte

i

makten

medborgaren vid

något

i

fått

effekt.

gengåld. Svensken betraktar sin

som

ett privilegium, for vilket

han i all evighet måste tacka dess skapare, partiet och staten.
Ehuru Sverige vanligen forestålles vara den mest avancerade av
vålfårdsstaterna, år det ingalunda sårskilt framskridet betråffande den
grundlåggande sociala tryggheten
rade våstlånder.

I
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i

forhållande

till

andra industrialise-

en del hånseenden ligger landet faktiskt

miljebidragen år storre och
år gratis

i

mer omfattande

England, vilket den inte år

i

i

efter.

Fa-

Frankrike. Tandvården

Sverige. Våsttyskland

och

Schweiz har

billigare sjukforsakring

och båttre vård. Det enda, vari

den svenska organisationen kan sagas vara ”overlågsen”, ar i de hogre
pensionerna och i ett smidigt system for specialiserad hjalp som gor
det mojligt att upprensa fickor av forsakande lågstandard.
Familjer

med barn hemma och en

bruttoinkomst av mindre an

18.000 kr per år erhåller sålunda hyresbidrag upp
plus

330 kr

årligen per barn.

Behovande husmodrar

till

780 kr

får hjalp

årligen

till

billig

semester. Nygifta par eller ogifta foråldrar (det gors ingen skillnad

mellan

gifta

och

ogifta)

med

tånkas få råntefria lån upp
att

minderåriga barn (under 18 år) kan

till

amorteras av under åtta år

5.000 kr for moblering av sina hem,

eller

soner over sexton år år beråttigade

ån långre
till

tid.

Icke arbetsfora per-

tidig folkpension.

dustriarbetet gottgores medelst årsbidrag

som

Skador

i

in-

finansieras av arbets-

givaren. Krymplingar, mentalt efterblivna och faktiskt handikappade

av alla slag får utbildning, vård och hjalp
sjålva har rått

till

bidrag upp

till

gratis.

De som kan

reda

sig

15.000 kr for specialutrustning

i

hemmet. Odkså folkpensionårer kan erhålla en sådan hjalp. Når dessa
och andra specialformåner utnyttjats och man vill ha ånnu mer finns
det generell extrahjålp som år obegrånsad till form och belopp och avhånger av de lokala vålfårdsorganens gottfinnande. Den kan ta formen av en omedelbart utbetald kontantsumma for att undvika tryekande misår eller en forskottering av andra formåner, som det tar långre
av hotande nod kan månatliga kontantbidrag beDetta gor inte anspråk på att vara en fullståndig lista over till

tid att erhålla. I fall
viljas.

buds stående formåner, men det tåeker huvudparterna. Det skall faktiskt betydande fiffighet till for att lyekas undgå den sociala vålfården.
Skillnaden gentemot det ovriga våsterlandet år bara en gradfråga.

Våsteuropas avancerade lånder forser sina medborgare med i stort
sett samma mått av social trygghet som Sverige, och man kan gott
påstå att vålfården som sådan mindre år en socialistisk uppfinning ån
av det moderna samhållets kånnetecken. Vare sig Bismarcks Preussen eller de Gaulles Frankrike kan karaktåriseras som socialistiska elett

åmlikhetsbetonade lånder, och åndå f råm jade på sin tid både den
sociala trygghetens sak. Patriarkalism bland de styrande, antingen de

ler

j

tillhor

hogern

eller vånstern, år

en nodvåndig betingelse, och en mo-
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dern regering utvecklar oavsett politisk farg den sociala forsorgen

hogre

i

eller lagre grad.

Det vari Sverige avviker mest från andra lander

den so-

gåiler inte

ciala såkerhetens art utan dess anvåndning.

Den

har medvetet utnyttjat vålfården

befolkningen under kon-

troll.

Den

har

lårt sig

hur

man

till

att hålla

fjåttrar

svenska regeringen

medborgarna genom

att

spela

på deras kånsla av skuld och tacksamhet. I Schweiz behandlas den
sociala såkerheten som en forsåkring och tillhandahålles av ett bolag,

som kund och

varvid medborgaren ser sig sjålv

som

dårfor sin egen herre

sjålv råder for sin service. I Sverige år stållningen

den omvånda.

Medborgaren har blivit itutad eller formåtts tro att han år tjånaren,
som odmjukt tigger om favorer från sin hårskare statens sida. Det
år ett slags slavmentalitet

som

ideligen inpråntas,

och det

den sociala vålfårdens område. Inom undervisningen

inte bara

år universi-

t.ex.

tetsstudier (liksom alla skolor) gratis

och

levnadsomkostnaderna

utan kompetensprovning.

fritt tillgånglig

statshjålp

till

på

tåckande av

Men

minimum, 2.500 kr om året,
tilldelas som understod, och det tåcker bara textbockerna och en liten
del av hyran. For att kunna leva erfordras mer, och det tillhandahålhår finns

les

också

månaden

ett visst

raffinemang. Endast

- men som
från och

lån.

med

Och

ett

lånet skall återbetalas

med 120

kr

genom

tredje året efter studiernas avslutande

examen. Ett sådant amorteringsåtagande kan f olja den graduerade
till

femtioårsåldern. I kombination

år dess huvudeffekt att

med

annat tryck

påminna medborgaren

om

samma

i

i

in-

riktning

hans tacksamhets-

skuld gentemot staten.

Vålfården har
att

utova

i

ett slags

Sverige tagit en aggressiv form och begagnas
tyranni

genom

i

syfte

efterhångset påtrugad vålvilja; att få

som allseende och allovervakande. Den har tagits i
forekomma politisk foråndring. I sin mest avancerade,

staten att framstå

anspråk for

att

ån så långe experimentella form har den formågan
ciala

folk
i

och personliga konflikter redan
till

mot

systemet och infektera andra

att

med

hysa farliga tankar
sitt

att associera sig sjålva

missn6je.

kvåva

att

alla so-

konditionera

”Runda pinnar

om

det sociala

,,

på vålfården for politisk vinning.
med den sociala såkerheten hoppas de

Naturligtvis spelar alla regeringar
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vaggan och

deras miljo. For att ån en gång citera Huxley:

fyrkantiga hål tenderar

Genom

i

att

kunna skrapa samman
bara grov valkampanj,

profit vid valurnorna.
sitt

till

Men

sådant år vanligtvis

vasen icke skiljaktigt från varje annan

ekonomisk fordel som kan ha framtrått under vederboranDet finns, låt oss saga, ingen grundlåggande skillnad mel-

social eller

des styre.
lan 10
våxt.

%

tillågg

Det år

på barnbidragen och 10

siffrorna det gåiler.

vålfården forvandlats

till

ett

Men

i

%

fallet

okning

i

industrins

till-

Sverige har den sociala

specialverktyg for manipulering. Våst-

lånderna saknar hår motsvarigheter. Deras politiker har ånnu inte
fattat den mojlighet de har att dirigera och indoktrinera i de vardagliga institutionerna.

Vålfården

Sverige har under

många

mer ån dess motsvarighet i den ovriga våstern och erbjuder dårfor mer utrymme for
manipulering. Den har inte begrånsats till befriande från social nod
i

år omfattat

och meddelande av låkarvård utan också utstråckts till social ledning
av den enskilde medborgaren. På svenska betyder ordet vålfård inte
bara fysiska formåner utan

dårtill

overvåkning av folks uppforande.

Det år den innebord varunder den administreras och den mening varunder den forstås. Dess makt att utova lagligt tvång over dryckessederna utgor

Pa

ett

exempel.

varje ort finns en s.k. nykterhetsnåmnd, vars syfte år att over-

vaka medborgarnas uppforande. Det år en administrativ myndighet
med avsevård makt att utova tvång. Genom lag har nykterhetsnåmnden makt att till tvångsmåssig behandling i en statlig anstalt anbefalla
varje person

som ”regelbundet anvånder

alkohol

till

skada for

sig

och andra”. Lånsstyrelserna utfårdar nodiga order, i det de i
allmånhet foljer nykterhetsnåmndernas anvisningar. Och det finns
ingen appell mot given order; i nodfall anvåndes polismakten att genomtvinga dem. Det år av vikt att notera, att hår år ett fall dår medsjålv

borgaren kan berovas sin frihet genom administrativ order utan vederborlig råttslig procedur.

Men
bart

till

nykterhetsnåmndernas inflytande stråcker

sig

långre ån en-

vanedrinkarna. Polisen år enligt lag forpliktad att

den inrapportera varje
fylleri år implicerat.

arrestering, åtal eller kontakt

Informationen anvåndes

till

till

nåmn-

overhuvud dår

sammanstållande av

en forteckning over medborgare som dricker. Omkring 200.000 sådana bokforingar sker per år. Återfall och ”svarta får” tilldrar sig nåmn-
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dens uppmårksamhet,

med undersokare som

hemmet och hot om overlåmnande

bereder sig tilltråde

alkoholistanstalt.

till

undersokte nykterhetsnåmnderna 36.429

fall

Året 1967

av alkoholmissbruk

Av

ca en halv procent av hela befolkningen.

till

eller

dessa intogs 7.064 eller

ca en promille av befolkningen på vårdanstalt for behandling - alko-

kåma.

holisternas hårda

Svenskarna år utan tvekan folk som dricker en hel

utmarker

sig

mer

och besatthet

for sin hysteri

ån for den kvantitet de verkligen
sensationella.
plats

med

fråga

I

4,79

1.

om

såtter

alkoholsammanhang

i

Siffrorna år inte sårskilt

ospecificerad alkohol per invånare

med 5,19
etta med 18,1

och

Frankrike ligger

1.

1

lerade drycker ligger Sverige fyra

efter såvål

Eng-

USA

med en

årssiffra

av 2.62

1.

ren sprit

och Polen och Jugoslavien med 2,8 1.
Vad alkoholism betråffar år Sverige inte speciellt anmårk-

per invånare. Spanien

Med

med

-

på 15:de plats med 6,16 1.
konsumtionen av brånda och destil-

1.

ningsvårt.

sig.

3,2

1.

sina ca 1 miljon alkoholister (ca två procent av total-

befolkningen) år Frankrike vårst dåran, Sverige har omkr. 50.000
ler

de

årskonsumtionen ligger Sverige på 32:de

land på 18:de plats

ligger fore.

i

men

del,

något mer ån 1/2

% av totalbefolkningen.

Sjålva dryckesvanan sager emellertid

fransmannen

eller

el-

spanjoren dricker

som

mer ån
dagligt

delar sin konsumtion, koncentrerar svensken

Medan

statistiken.

bruk och jåmnt for-

sitt

drickande

till

bac-

chanaliska dryckeslag. Fylleristerna skråpar ner varje svenskt stads-

om

centrum på lordagskvållen och ger oss sagan
bara for

att bli fulla.

vad som

såger att 55
blir

dricker

for syftet

En

och år det sedvanliga

fluidet.

en

officiell oversikt

av Sveriges befolkning betraktar ol

som något man

våltalig siffra

i

berusad av.

Om
att

medel

helst får duga.

°/o

som

Akvaviten, det infodda brånnvinet destillerat på

potatis, ger ett effektivt

Men

folk

en person av den lokala nykterhetsnåmnden anses oformogen

klara

sitt

alkoholproblem

blir

han

lagenligt forbjuden att

kopa

Det år hemfallet under strafflagen att forse
honom eller att fungera som mellanhand for att kringgå blockeringen.
Personen behover inte tvunget vara dipsoman; om han dricker mer ån
en socialtjånsteman anser låmpligt kan han plotsligt finna sig under
alkoholhaltiga stimulantia.

interdikt.
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Orderna

efterfoljes strångt,

emedan

i

Sverige avsalun av vin

och

sprit ar

arbeta

begransad

till

med myndigheterna

” svart lista”,

blir

som

stodjer.

tetskort gor

till

offi-

det statliga spritmonopolets

innan han får gora

Om

en icke

svartlistad

stå

uppford dar måste

inkop. Missdådare så-

sitt

kund ombeds

visa

sitt

identi-

han det utan knot. ”Mej gor det ingenting”, sa en

journalist, ”for jag år inte alkoholist.
sitt

gång

oskyldiga godtar båda systemet, den ene slingrar sig undan,

den andre

for

En

en person uppford på en

och varje kund som kan misstånkas

enligt lag legitimera sig

vål

sam-

en administrativt beslutad sak, mot vilken inte

finns något vad. Listan skickas runt
alla butiker

enligt lag skall

vid kontrollen av drickandet.

brannmarkt av en nykterhetsnåmnd
ciell

som

statsmonopol,

ett

Men

eget basta. Jag har ingenting alis

andra måste

emot

att visa

bli

aldre

stoppade

mitt identitets-

Varfor skulle jag det? Jag har inget att vara rådd for. Det år ju
bara en formalitet. Och tånk på allt gott det utråttar.” En annons-

kort.

tecknare uttrycker det så hår:

mycket hon

så

En

”En månniska kan

Det kan skada henne
sådan månniska måste råddas från sig
vill.

inte tillåtas dricka

och skada samhållet.
sjålv”. Och han var inga-

sjålv

lunda medlem av någon nykterhetsloge utan tvårtom en entusiastisk
vinkonnåssor.

Vålfården har långe

tagits

som en

given sak

i

det ovriga Skandi-

England och annanstans. Men efter att ha funnits till i årtionden år i Sverige den sociala tryggheten fortfarande en konstant
lovprisad sak, som hålles upp for allmån dyrkan. Den år foremål for

navien,

i

politikernas lydnad,

den lovsjunges utan ånde

den vore någon helig

religios

Den

dogm som

i

massmedia som

om

det vore vitalt att tillågna sig

som en sorts religion.
Framfor allt framstålles den som en livsviktig egendom som alltid
hotas och konstant måste forsvaras, emedan fbrlusten av den år den
for sinnesfridens skull.

hemskaste av

alla

låres

i

skolorna

tånkbara faror. ”Vi måste

formåner”, år en stående kliché bland talare

Om

Sverige år

mer

slå
i

vakt

om

våra sociala

alla politiska låger.

mottagligt ån andra lånder for denna speciella

form av myndighetsmanipulering, så beror detta till stor del på landets
långa neutralitet. Skyddat for krig, revolutioner och andra olyckor un-

mer ån halvtannat århundrade år svenska folket forskråckt for
varje sorts bråk. Svensken år som en man, som aldrig upplevat en

der

snostorm och dårfor skyndar

n

att såtta sig

i

såkerhet bara det borjar
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snoa.

ooh

En

person

terrorisera,

som de
Vid

med en sådan bakgrund

en sak som de svenska ledarna

upphor

aldrig

skramma

år det patentlått att

ytterst vål vet

och

att utnyttja.

hota den

alla val anklagar regeringspartiet oppositionen for att

med framgång av socialden gemensamma marknaden

sociala såkerheten. Social trygghet forebars

demokraterna for

misskreditera

att

(EEC) med resonemanget,

om

att

skulle detta betyda underkastelse

av lågre utvecklade

Sverige på så vis ingick

under arrangemang som uppfunnits

Genom

stater.

Europa,

i

konstant spela på en sådan,

att

man skråmma

omsorgsfullt underblåst fruktan kan

folk

ett visst

till

allmånt monster av uppforande och tånkande.

Hopkopplad med

den materiella såkerheten och den

ekonomiska vårldsforklaringen har den sociala vålfården

exklusivt
blivit

tillbedjan av

det viktigaste verktyget for undvikande av politisk foråndring

och for medborgarens forslavande under
ket

genom

att

berova det oberoendet.

nåra politiker, gåckade

i

I varje fall år

Regeringssidan såger sak

det så reaktio-

samma

fast

myoket privata ogon-

i

med andra

ord. Professor

Rexed, generaldirektoren for Socialstyrelsen, uttrycker situationen

”Den
ingen

hot

mot hans formåner och dårmed mot

så:

emedan

sociala vålfården begrånsar de politiska aktionerna,
tål ett

fol-

genom den begrånsning som på-

sina planer

lågges deras kampanjer, ibland uttrycker sig
blick.

Det har forsvagat

staten.

vålfårdsstatens

makt.”

Inom

parentes sagt skall framhållas

att

samtliga hår anforda citat

med
oppet. En

av professor Rexed hårror från en privat konversation jag haft

honom.

Man

kan forvåna

del av svaret ligger

det sått på vilket de

behov av

att

att

i

over

sig

de

flesta

omformar

att

svenskar inte ser något onormalt

sitt

samhålle och kånner

skingra utlånningens okunnighet.

också dår foreligger en understrom av
eller

ont samvete

som

tvivei,

Å

att tjånstgora

som mottagare

ett

gripande

andra sidan tror jag

tillfållet i

med betydande
av deras

bikt.

akt

till

be-

svenskar haft

Jag har ju de

nodiga kvalifikationema: jag år en outsider, jag år inte involverad
deras politik, och så

Det
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skall

då bara

vitt

i

kanske av bondånger

plågar dem, varfor de tar

kånnelser. Faktiskt har jag når jag talat

kånslan av

han talade såpass

i

de kan forstå år jag ideologiskt opartisk.

tillåggas att

Rexed

år en ytterst betydande svensk.

Han
i

ar socialdemokratisk lovsångsspecialist och har insatts

avsikt att

genomfora

Sedd på så
grundpelare.

partiets intentioner

satt år alltså vålfården

Emedan

man

mot den

gjorde ett hot

verkligheten.

med nedgång
som om den ut-

har associerats

fått det att se ut

Och då den forvandlats till
den kollektiva som den individu-

sociala såkerheten.

en integrerande beståndsdel av såvål
ella

sin post

en av den sittande regeringens

politisk forandring

av den materialstandarden har

i

på

personligheten har denna trygghet blivit

en kanal for

till

fullt

medveten manipulation. Den har for den moderna staten blivit vad
helveteselden och fordomelsen var for den medeltida pråsten. Precis

som

hotet

med

helvetet

kunde trygga lydnaden under kyrkan, så

hålller

visionen av forlorad trygghet svensken hårt under kontroll.

Fruktan for forandring har

lett till

avsmak

for varje

ommoblering

den administrativa strukturens och de politiska institutionernas yttre
ram, då sådant kunde innebåra ett hot mot den sociala såkerheten.

i

En konsekvent
inbåddad

i

motstråvighet

att

allmånhetens medvetande.

godtagbara forutsatt

fullt

byta regering har

Å

som låmnar den

åndringar, alltså sådana

oberord,

mot

att

djupt

blivit

andra sidan år interna forpolitiska scenuppsåttningen

de antas fråmja vålfårdsstaten.

kan djupgripande reformer genomforas både lått och
snabbt, med den enda betingelsen att de garanterar politisk kontinuitet och stabilitet.
Foljaktligen

Steg for steg har svensken sedan 1940-talets slut konditionerats

odmjukt godtagande av
socierats

med

slutet

emedan

allt

ifrågasåttande as-

uppstigande farhågor for såkerhetens åventyrande.

de friska flåktar

medforde en

officiella edikt

som

blåste

till

viss oro, sårskilt

foljd

vissa icke

hos den unga generationen, och mot
ordet vålfård

institution

som

vi

kånde

ryggade tillbaka for”, sa professor Rexed. ”Jag tror inte det

direkt var en rådslå for ’storebror’,
intrång.

att

onskvårda associationer.

”Det frammanade tanken på en hierarkisk
att folk

Men

av anglosaxiskt tånkandes insteg

av 1960-talet blev det klart for myndighetema

hade borj at få

till

men

det

kan ha

varit

en rådslå for

Vi måste soka undvika antagonism från allmånhetens

sida.

Sjålva ordet ’social vålfård’ framkallade en kånsla av forodmjukelse,

av bon
att

om hjalp.

betrakta det

Vi

ville

som

rycka upp den kånslan

sin råttighet.

For

med

att råtta

till

roten och få folk
situationen blev
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med

ordet ’social vålfård’ ersatt
neutralt begrepp,

fritt

ordet

’

service’.

Och

’service’ år ett

från icke onskvårda associationer. Ordet vål-

fård stroks från vår terminologi.”

den

I

officiella

veckling

analysen indelas den svenska sociala vålfårdens ut-

tre stadier.

i

Det

forstå,

under 1930-talet, innebar

en

att

viss

grundranson av materiell hjalp gavs når sådan begårdes. Andra stadiet
senare var att inprågla

trettio år

hans råttighet och

kom

medborgaren

i

att social vålfård

var

Det betydde att socialarbetama, i stållet for att vånta att man nårmade sig dem, måste gå
ut och soka upp folk som behovde hjålp. Med professor Rexeds sått att
att hjålp

automatiskt.

uttrycka saken skedde detta for att visa ”att vi alla år statens skyddslingar”. Tredje stadiet,

som

det mest avancerade av

dem

borjar få form vid 1970-talets borjan, år
alla.

Det betyder

att folk får hjålp

innan

denna form blir hjålpen forebyggande, medan den
forut bara varit av botande art.
I motsats till England har Sverige aldrig overvågt inforande av
de behover den.

I

selektiva formåner eller frågan

om

sparande vid den sociala servicen.

Tvårtom har de svenska myndigheternas huvudstråvan varit att undanroja all avsmak for en ansokan om hjålp och att indra alla och envar i systemet, om de vill eller inte. Vad som ån kan bli foremål for
finansiell nedskårning, så blir det aldrig vålfårdens service

och med undervisningen får dårvidlag

Till

ansoka

att

om

stå tillbaka. Motvilja

terna

som

tare

en tidningsintervju. ”Och hogfård år dumhet.

i

sig att

gå

till

”Det

Sverige.

mot

av de sociala vålfårdsmyndighe-

offentlig hjålp anses

samhållsfientlighet.

i

visar hogfård”, sa en socialarbe-

Man

måste låra

staten så snart något går galet”.

Man kunde mena att en sådan maning behover svenskama inte.
Men det finns dock tydliga motståndsfickor. Gammalt folk på landet
såtter ibland

mot

en

viss stolthet

Och

i

att vil ja

skota sig sjålva och hyser miss-

kan också någon ur medelklassen anse det vanårande att ta emot vålfården. Antalet sådana månniskor år visserligen inte stort, men de svenska myndighetema anfåktas

tro

vålgorenhet.

av tanken

att det år

tillfålligtvis

tvunget få in varenda

de år oroade av varje grupp, hur
for.

Motviljan

mot

att skilja

lora kontrollen over
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den

liten

som

sjål

i

helst,

deras system, varfor

som

håller sig utan-

kyrkan från staten av fruktan for

lilla

att for-

resten av aktiva kristna utgor ett

exem-

pel. Ett

som med en

annat galler de gamla,

foredrar att skota sig sjalva och avvisar

Den

dem

upp dessa

sociala valfarden har sokt

slappa sina forutfattade meningar och ge
Socialstyrelsen, det åmbetsverk

som

uppvaxts envishet

lantlig

erbjuden offentlig hjalp.
for att overtala

dem

dem

att

hjalp.

och

anfortrotts samtliga hålso-

vålfårdsfrågor, stracker sig over alla falt rorande medborgarens vål-

befinnande, från omsorgerna fore fodseln

till

kriminalpsykiatrin. So-

hopkopplad med två andra ambetsverk som anses falla
inom valfardens område: Arbetarskyddsstyrelsen och Kriminalvårdscialstyrelsen ar

styrelsen.

Sistnåmnda innefattar också skotseln av fångelserna - men, som
titeln anger, befattar

beslutats

genom

den

som

med

straff

med

utan

vård.

Det har

expertdebatt och godtagits av den allmånna mening-

en, att brottslighet år en

diskussion,

sig inte

i

sjukdom. Detta sammanhånger

med

en annan

Sverige tog formen av personlig ansvarighet kontra

miljon. Debatten har avgjorts

till

miljbns formån, och den generella.

slutsatsen blir att all brottslighet inte bara utgor en

form av mental-

sjukdom utan att den år produkten av ogynnsamma omståndigheter.
Det år en av fortjånsterna hos en monolitisk stat av den svenska typen,
att teorier snabbt blir till en samståmmig uppfattning och samståmmigheten

den

till

politik, varfor

officiella.

denna syn på

Lagbrytare

i

brottet for en tid framåt blivit

Sverige blir dårfor

i

teorin inte straffade

for en kriminell handling utan behandlade for en sjukdom. Deras vård

anses falla under den sociala vålfårdens
civil lag.

sfårerna

domån

Den strånga demarkationen mellan de
har med avsikt uppmjukats.

Det har

en forutsåttning

snarare ån under

lagliga

och de sociala

att brott inte år

en

handling utford av en månniska vid sina sinnens fulla bruk, utan

ett

blivit

i

svensk

lag,

symtom på mental rubbning och i sista instans en produkt av miljon.
Vid varje lagovertrådelse, som medfor en dom på ett års fångelse
eller

mer, år en psykiatrisk undersokning av den anklagande obliga-

Den kan också anordnas dår det gåiler ett straff ner till
månader. Proceduren åger rum innan dom har fållts, ibland

torisk.

endast

sex

rentav

fore sjålva råttegången. Bredvid

det en

s.k.

”personunders6kning

den psykiatriska undersokningen finns
,,
,

dvs. en utfrågning

ståndigheter under vilka den åtalade levat och det

angående de om-

umgånge han

har.
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Om

kan påvisas att han ar obalanserad eller ett offer for en dålig
miljo blir han anbefalld till psykiatrisk vård. Sådan ersåtter då fångelsedomen och meddelas antingen i sluten anstalt eller får man den som
utegående patient vilken lever och bor hemma men står under overvåkning och villkorlig dom.
Det år en ofta uttryckt officiell dogm, att brott inte år en sak av
det

personligt ansvar utan resultatet av socialt inflytande.

Den synpunkten

har visst inte bara forblivit kriminologernas och socialarbetamas pre-

Når tidningama

rogativ utan accepterats av hela folket.

refererar ett

grovre brott uppståller de nåstan utan undantag frågan, varfor veder-

borande handlade som han gjorde.
familj,

hans vånner, hans

klass,

levnadsomståndigheter råttats

till

Man

antar att felet ligger hos hans

hans miljo, och
skulle

att

han ha uppfort

om

bara hans

sig

på normalt

sått.

Det fanns ett exempel på dessa tankelinjer i det vålkånda fallet
overste Stig Wennerstrom. Den svenske flygofficeren overste Wennerstrom overbevisades 1964 om att ha utfort vittgående spionage for
Sovjetrysslands råkning och
fick

domdes

till

livstids fångelse.

Men han

också genomgå en psykiatrisk undersokning av ovanlig grundlig-

Den

medan den normala tiden år omkring
en månad. Ingen mental rubbning kunde faststållas som var ågnad till
motbevis mot att han var en helt frisk månniska, vid sina sinnens

het.

tog nåstan ett helt

men den

fulla bruk,

år,

psykiatriska kommissionen uttalade att

storhetsvansinne, kånslokyla och asocialitet,

de påverka den

råttsliga efterfoljden

men

som

han led av

visserligen inte

likvål utgjorde

kun-

en forklaring

han handlade som han gjorde. Detta indrogs i den officiella
psykiatriska rapporten och kom enligt gållande svensk råttspraxis att
uttalas också i sjålva domen.
Allt det dår var ett beromt exempel på en form av konditionering
och suggestion. Svenskarna hade sedan ett årtionde varit ideligen itutade att brott år en uttrycksform for sjukdom. Och vad allvarligare var,
till

att

de hade

fått låra sig

betrakta det

som

ett utslag

som den borjade

av

asocialitet. Faktiskt

form mot 1960-talets slut,
brott inte i termer for moralisk forvillelse eller någon etisk orått utan
enkelt och simpelt som asocialitet. Det år inte den brottsliga handdefinieras

i

svensk

lag,

lingen utan asocialiteten
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som

ta

utgor brottet. Dårifrån år steget inte

långt

att asocialitet

till

i

sig sjalv ar ett brott

och dårmed en

sorts

men-

darav har mannen på gatan kommit att tro
att ett brott mot samhållets lagar nodtvunget implicerar galenskap.
Men då hans tånkande åndå år logiskt bundet har han också kommit
tal

att

Som

sjukdom.

resultat

betrakta varje meningsskiljaktighet

som en form av

sinnesrubb-

ning eller åtminstone en produkt av en icke onskvård miljo. Det år
analogt

med den

kriminologiska teorin; resultatet år

bortforklaras och

redan

i

i

att skillnaden

kan

det långa loppet rebellen bli en omojlig foreteelse

kraft av sin definition.

Det har

blivit vanligt

regimen genom

från statens styrande,

med den

Sverige att misskreditera en motståndare

att insinuera

kan man

Naturligtvis

i

sinnessjukdom

inte direkt

men

våga påstå

olåmplig bakgrund.

eller

att detta

beror på order

faktiskt har tendensen visat sig

i

samband

officiella synen, att personlig ansvarighet inte skall

långre, utan att det år miljon allena

som råknas

mot

råknas

betråffande månskligt

vad man kalla en behaviouristisk
syn på oppositionen kommit att dominera hos den stora allmånheten,
men den dominerar också den intellektuella debatten och massmedia.
Om någon avviker från dagens mode tas han inte på allvar i sin upp-

uppforande. Det år inte bara

fattning utan bortforklaras
år sårskilt framtrådande

fårda rebellen

i

så, att

som en produkt av en

bokrecensionerna. Tendensen dår år att av-

psykiatriska termer

i

olycklig miljo. Detta

med undermeningen

att sjålslig

detsamma som konformitet.
Makten hos detta slags tånkande stårkes ytterligare genom lagens
verkan. I kriminalpraxisen kan en person inte vågra att bli behandlad
som ett psykiatriskt fall. Myndigheterna avgor, och de allena. For att

hålsa år

skånka dem

måste forbrytare acceptera utan invåndningar. Storre mål och råttegångar resulterar vanligen i bekånnelse och overbevisning, men med tillågg av psykologisk rubbning. Sett med engelska
ogon erbjuder detta den intressanta situationen av en person som år
kapabel av
lingar.

tilltro

att

forsvara sig infor råtta

Men den

straffånge

sållan
i

ett

inte ansvarig for sina

svenska allmånheten får dårvid

brottslighet nodvåndigt innebår

Mycket

men

och rent

handav

att

protesterar.

En

ett intryck

minskad ansvarighet.

tillfålligt

år det

någon som

oppet fångelse yttrade sålunda

”Varfor måste de behandla mig som

ett

i

en tidningsintervju:

mentalfall? Jag gjorde vad
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jag gjorde, inte sant? Jag valde
skulle jag vil ja

min vag och jag har betalat for det. Nu
gå vidare och bygga upp ett nytt liv. Varfor kan de

man

inte ge en betyget att

månsklig varelse och inte

han hade domts for

Genom

och behandla en som en
mentalfall?” Det gållde inget våldsbrott,

burit sig illa åt

ett

forsnillning.

av lag och psykiatri har begreppet social vålfård i
Sverige utvidgats till att betyda omsorgen om hela månniskan, både
tillsatsen

kropp och

(och den har också annekterat de funktioner som normalt utovas av lagen i ett våsterlåndskt samhålle). Teoretikerna i sosjal

cialdemokratiska partiet och bland Socialstyrelsens administratorer anser vålfården gå långt utanfor det foråldrade begreppet befrielse från

De menar

materiellt betryck.

om

medborgaren och

tal

hålsa

som

producera

om

ett vitalt

att

vålfården inbegriper omsorgen både

hans forhållande

till

De

samhållet.

område, emedan sådan hjålper

till

ser
att

menfram-

sotialt vålanpassat folk.

Ett intressant experiment utfordes

mot

1960-talets slut.

Med

gillan-

de från fackforeningamas, arbetsgivarnas och ett forsåkringsbolags
sida startades en mental hålsokampanj bland fabriksarbetare. Det gick

uppdaga

ut på att

var

stress

med andra ord

ett

och eliminera den medelst gruppterapi. Det

forsok att justera eller konditionera folk

till

en

obekvåm miljo. Det mårkliga hårvidlag var emellertid att nåstan ingen
inom något politiskt låger såg något fei i saken. Den var rationell och
for den svenska mentaliteten dårfor godtagbar.
fåtal

Man

låmnade

extremt vånsterorienterade låkare och intellektuella

Inneborden av deras klagomål var
av hjårntvått.

Det

tredje stadiet av social vålfård,

år det mest ambitiosa av alla.
ligen var avsett att råtta

andra

att

krafter, håller

till

den på

Från

åt ett

att protestera.

experimentet utgjorde en form

som nu

ett passivt

bristfålligheter

i

håller

på

element
ett

forvandlas

att utvecklas,

som ursprung-

samhålle skapat av

en sådan

kraft.

”Hela miljon”, såger professor Rexed, ”måste arrangeras for

att få

folk in

i

att sjålv

till

vålfårdsstaten.”

Stadsplaneringen år redan
sociala vålfårdens

principen att

maximer.

i

stor utstråckning

beståmd genom den

De

nutida svenska forståderna baseras på
envar dår bosatt skall vara fysiskt inordnad i vålfårds-

myndigheternas inspektionsronder. Befolkningståtheten och byggna-
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som de

dernas placering ar anordnade
vålfårdens service.

Ledande grundsats

ar att vålfårdsagenterna,

opererar utifrån en eller två centralpunkter, ar

inom deras verkningsområde med
Eller for att uttrycka det

ej

ekonomiskt utnyttja

ar for att

i

stånd att nå envar

mer ån några

med andra

som

få minuters resa.

ord: de svenska stådernas ut-

seende har beståmts av socialarbetarnas aktionsradie.

Som

en del av denna stora plan angående total vålfård, som nu

på att utvecklas, blir det medicinska yrket reorganiserat. Reformens syfte år att forvandla låkarbehandlingens natur från en behåller

som individ till en sådan av vederborande som
samhålle. Den kommer att totalt omskapa låkaryrket

handling av patienten

medlem av
till

ett

socialmedicinsk praktik.

Eventuellt

kommer

låkare. Istailet

det bli omojligt att konsultera en individuell

måste en patient vånda

sig

till

ett lokalt

hålsocentrum,

omspånner hela behandlingsskalan från medicin till psykiatri.
Den bakomliggande teorin år att många fysiska storningar har psykosoma tiska eller sociala rotter och att dårfor hela månniskan måste
vilket

komma

under behandling, inte bara en

del.

Vem som

helst

som

soker

for en rent medicinsk sak riskerar att få undergå psykiatrisk behandling,

om

han

vill

det eller inte.

Han kan

också utsåttas for gruppterapi

for att brånna bort personlighetens konflikter.

Detta systems grundvalar ligger
tens sida, så att

vakare

tilldelar

i

absolut underkastelse från patien-

denne fromt godtar den sorts behandling hans overhonom. ”Vårt syfte”, såger professor Rexed, ”år att

foråndra forhållandet mellan låkare och patient. Vi bryter ner doktorernas enkla auktoritet och ersåtter den
flytande.

På

patienten

i

med okad

Freudianskt in-

kommer låkaren att framstå som mer i nivå med
for en honom overordnad, och han utovar dårmed

så vis

stållet

storre inflytande

och

får fastare grepp.

Varje låkare måste vara något

av en psykoanalytiker.”
Naturligtvis måste ett system

som

detta få utomordentligt effektiv

nytta av låkaryrket. Det år klart irrationellt och bara sloseri

och resurser

med

tid

om

en patient insisterar på att vilja traff a en speciell
låkare: det år fornuftigare att vandra från den ene praktikem till den
andre efter vad behovet kråver och som feriema

kommer

faller.

Å

systemets art att ge låkaryrket och dårmed staten

andra sidan
ett

psykolo-
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grepp på befolkningen. Låkarna

giskt

rustade for att ta itu
så bli

i

stånd att

med

blir socialt farliga

kommer

utan tvivel

att stå vål

med psykosomatiska åkommor. De kommer

ock-

roten upprycka personliga konflikter innan dessa

och på så

vis

i

vidare bemårkelse avvåpna opposi-

tionen.

Detta år

visst inte

bara fåfångt spekulerande.

En

ledande funktionår

som det såtts
i verket kan ge en mojlighet att betrakta upproriska som mentalfall
och undvika slumrande upprorsanda i samhållet genom en psykiatri
som får tillstånd att genomfora hjårntvått. Han medger vidare att hålsocentra genom att overfora en låkares speciella makt till en organisa-

inom

tion

Socialstyrelsen har offentligt medgivit att systemet

kan ge

staten fruktansvårda mojligheter att utova laga

5ver befolkningen. Likvål gor han gållande
att finnas vissa

myndighet

att det eventuellt

kommer

skyddsgarantier, dock utan att specificera dessas

art.

Att genomfora en reform av så djupgripande och komplexbetonad
art

kraver en foglig och stramt organiserad låkarkår. Forstå steget skall

bli att

tvinga in samtliga låkare

var från borjan tånkt

som

ett

i

allmån

som

Detta har steg for steg åndrats, så

offentligt anstållda.

Genom

Svensk folkhålsoservice

allmånt forsåkringssystem

praktiserande låkare och patienter
ten.

tjånst.

med

privat-

får tillbaka avgiftema från staatt

de flesta praktiker nu

blivit

en 1970 inford reform blev sedan sjukhus-

emot privatpatienter. Vidare blev hålsotjånstens
återbetalningssystem omskapat på så vis, att privatpraxis skulle bli
ekonomiskt frånstotande, varfor unga låkare skulle tvingas till offent-

låkare forbjudna att ta

lig anstållning.

han ”har ingenting emot privatpraktiker, forutsatt att låkarna accepterar våra idéer.” Han vill ha privatlåkarna att utova sin praktik gruppvis och arbeta vid låkar- eller hålsocentraler. På så vis kommer de i verkligheten att ingå i det nya systemet, och enda skillnaden ligger i betalningssystemet. Deras arbetssått
och troligen också deras tånkesått skulle vara detsamma som låkarProfessor

Rexed har

sagt, att

nas vid de offentliga hålsocentra.

Rexed misstånker att det viktigaste hindret ligger i låkarkårens motvilja mot att f 61 ja de nya foreskrifterna. Likvål menar han
Professor

att dylik

yngre låkarna,
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”De
som vi

opposition huvudsakligen finns bland de åldre låkarna.

som

år produkter av vårt

nya skolsystem, tånker

vill att

de

skall tanka”.

Oeh

det ar otvivelaktigt sant att en stor

mångd

unga graduerade har radikala attityder och ansluter sig till socialmedidnen. Dessutom lutar inte så helt få av de något aldre praktikema i
åldern mellan trettio och fyrtio åt samma håll.
Nu år ju intresse for socialdemicin och forkastande av traditionella
attityder ingenting specifikt svenskt. Konflikten kan återfinnas overallt

dar låkarkallet utovas. Det originella år

i stållet att

debatten av-

den ena uppfattningen segrat så snabbt som den gjort.
Den radikala socialmedicinska linjen har fått officiellt godkånnande
och låkarkåren har undan for undan underkastat sig. Ett nytt exempel
och

gjorts

att

på den svenska samforståndsidén: når vål syftena beslutats år all vidare diskussion forbjudet område. Och åter tryggar de svenska sociala
institutionernas monolitiska struktur ettergivenhet for den nya doktrinen.

Kanske ånnu

kunnad.

viktigare år att

den

låter doktrinen bli fritt for-

I det fallet år det Socialstyrelsen

som beståmmer - och når

en gång kungorelsen utfårdats, så godtas den.
utbildning så medfor statens privilegium på

Vad

gåiler låkarkårens

utnåmnande av samtliga

professorer, att de medicinska låroanstalterna utbreder de råtta åsikterna.

Och den

stegvisa elimineringen av privatpraktikerna

i

klassisk

med awikande mening blir vingklippta
intill benen. ”Naturligtvis kommer vi alltid att ha ett fåtal som privatpraktiserar for sig sjålva”, såger prof. Rexed, ”men de år ingenting

mening betyder

att ta

hånsyn

att

till,

medicinare

och de kan

inte

påverka det

sått

på

vilket vi skoter

vår organisation.”

Om folk verkligen

ville

komma ifrån

denna grad av organisation och

kontroll, skulle systemet allvarligt undergråvas.

vålfårdsstatens stora formåner att

den lånat

dylikt icke onskvårt saklåge. Forst

sig

Men
till

det år
att

nu en av

forebygga

och fråmst har svensken

ett

alltid

han ingenstans kan erhålla den trygghet han vant sig
vid hemma. Det betyder att han i allmånhet år rådd for att flytta utomlands emedan han suggererats till tron att på andra sidan grånsen
blivit itutad att

finns ingen trygghet

alis.

Det dår år begripligt nog regeringspolitikemas budskap men också
en frukt av den mesta undervisningen på området och av massmedias
hållning. Tidningsartiklar

om

utlandet uraktlåter sållan att påpeka, att

den moraliska och sociala såkerheten utomlands antingen år obefintlig
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eller

de

ter blir

Om

officiellt

mor

en svensk

drag
ten

Når svenskar
påminda om att de kan

underlågsen den

som

måner aven
vi ert

ett

”Glom

såger:

om

till

att vålfårdsstatens

på semes-

ta sin vålfård

med

sig.

meddelande från den sociala såkerhetstjåns-

inte att ni fortfarande

ni år utomlands. Fyll

barnbidrag

år utomlands

råkar vara borta från Sverige når hennes barnbi-

hon

utfaller, får

Sverige.

i

er var ni

arm

i

kan

få ut era sociala for-

bifogade formular, så sander

ån befinner er.” Vilket

ty eks vilja saga,

år lång.

nog år det många svenskar bland de professionella och
besuttna klasserna som finner sin regerings ivriga modersomsorger
kvåvande och som ofta talar om att emigrera och ibland också gor det.
Det ryktbaraste exemplet år professor Hannes Alfvén, en framstående
Begripligt

som flyttade till Californien.
men utvald och hogt kvalifice-

atomfysiker (sedermera nobelpristagare),

Han

overhuvud for en

år titulårt

rad åderlåtningsgrupp av hjårnor
roriga

massa av

liten
i

utlandet,

mest

i

Amerika.

som svenskarna

statistiska informationer,

håller sig sjålva, får emigrationen inte lov att inta annat

blygsam

plats.

forekommer
knappast
ningar

i

Men

inte

officiella statistiken,

De

och emigrationen nåmnes

saken och kan helt enkelt forneka dess existens. Kort

i

Detta år

på hjårnor år

fullt begripligt.

borgare foredrar
staten

ån en mycket

pressen. Regeringsorganen avvårjer frågor och undersok-

landets åderlåtning

i

tillhanda-

det år faktiskt omojligt att hår få fram siffror.

den

i

den

I

att

och skulle

sagt,

tabu.

Att erkånna

att landets

soka sin lycka annanstans år

ogiltigforklara en av

begåvade med-

att

medge en

brist

den svenska sociala vålfårdens

centrala teser: att den utgor en garanti for perfektion.

På

fullt allvar

yttrade en gång Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektor Bertil Ohls-

en tidningsintervju: ”Det finns inget paradis på jorden, men Sverige kommer nårmast intill”. Att medge existensen av en åderlåtning
son

i

på begåvningar skulle också vara
indoktrineringen

sam mot staten
av otacksamma
Också bland

genom

att

åventyra en annan mekanism

i

medborgaren år automatiskt tackfor de erhållna formånerna. Att då medge existensen
vålfård: att

skulle vara att anstrånga folks tilltro alltfor hårt.

folk

som

foresatt sig att emigrera finns en

gnagande

kånsla av framtvungen tacksamhet och skuld. Jag tråffade en man, en
fotograf,
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som

efter att

ha arbetat en

tid

i

utlandet vid sin återkomst

till

Sverige fann att det svenska samhållet på något satt belade

med

”Men”,

fjåttrar.

varligt

sa han, ”jag

kan

och skånkt mig ett så stort mått av trygghet,
av mig att resa min våg”.

sett

att all-

overvåga emigration. Det har landet har utbildat mig, forstår

ni,

Det

formå mig

likvål inte

honom

år

mycket vanligt

från fruktan att

i

att

om

hora folk tala

att

att

det vore otacksamt

emigrera,

men

bort-

så fall fdrlora den svenska nivån av social så-

kerhet tycks det viktigaste hindret ha varit forbundet

med djupa

skuld-

kånslor. Traditionellt har Sverige långe varit ett emigrantland och

myndigheterna har under

tre

soka motverka emigrationens

till

fyra årtionden arbetat hårt

laglighet.

Tendensen har

forklara massutvandringen på 1800-talet

en punkt genom

att tala

om

på något låmpligt

på
kapitalistklassens utpressningar. Och vad

skånkt av den allomvårdande sociala staten, så
att

vara tacksam for och

som en otacksamhet

att

varit att bort-

nuet betråffar har den sociala såkerheten projekterats

något oerhort

på

så svart, att

den kan

ett

sått:

som en gåva

medborgaren har
avvisande av gåvan kånns
att

likstållas

med

omoralisk håll-

ning.

Dessa kan

iakttas från

de tidigaste skolåren framover. Så djupt går

suggestionen att skuldkånslor år såkert forbundna

med

med

allt

som har

den etablerade ordningen. De tilllåmpas speciellt på emigrationen och har i hog grad hjålpt till att ståmma åderlåtningen av begåvningar. I Mores’ Utopia var enda brottet
en onskan att resa sin våg. I Sverige har den sociala vålfården begagnats for att gora samma onskan till den verkliga kardinalsynden.
att

gora

avståndstagande

till
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Undervisningen

11.

kondition-

i

eringens tjånst
Social och

ekonomisk såkerhet har

de breda massorna

men

varit vasentliga for kontrollen

av

De

har aldrig betraktats som sjålvåndamål.

jordmånen for samhallsomdanama och ge dem låttformat manniskomaterial att arbeta med. Det slutliga målet år att
skapa den nya månniskan for det nya samhållet, och bland verktygen
skulle forbereda

for dettas

genomforande

år helt naturligt undervisningen av utslags-

givande betydelse.
All undervisning utgor en form for de ungas modellerande

ensståmmelse

med de

aldres idéer.

i

over-

Ungdomsårens karaktår, samhållets

natur och dess styrares ambitioner påverkar givetvis de detaljer
satts

som

marsch. ”Studiet av de fria konstema och de filosofiska veten-

i

skaperna hjålper mycket kristendomen”, skrev den medeltida domini-

kanern Humbert de Romans (1194-1277, den femte
ordens generaler). ”Det hjålper

till

for trons forsvar

i
.

.

ordningen av
.,

det hjålper

Kyrkans åra.” For det viktorianska Englands vidkommande gav
dr Arnold sin beromda definition av skolgången såsom produceringsproceduren av en kristen, en gentleman och en bildad månniska i nu
till

for

nåmnd

ordning”. Vånder vi oss

till

Sverige under sista tredjedelen av

tjugonde århundradet får vi av statsminister Olof Palme, forut utbildningsminister, veta att

”man

någonting personligt utan for

går inte

att låra sig

åstadkomma
hur man fungerar som med-

i

skolan for

att

lem av en grupp” (i ett tal till skolbarn).
For sitt åsyftade samhålle behover de svenska planerama en persontyp som tånker kollektivt och undertrycker sin individualitet till
gruppens formån samtidigt

och

socialt vålanpassad. I syfte att

dervisningssystemet

Från
att
I
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som denna

att forut

i

typ år teknologiskt orienterad

frambringa sådana djur blev un-

grunden omlagt under 1950- och 1960-talen.

ha meddelat kunskaper blev nu dess

syfte åndrat

till

leda det sociala beteendet.

våsterlåndska stater brukade blotta antydan

om

en undervisnings-

reform, aven utan ideologiska undertoner, vacka våldsam opposition,

myndighetema fick sin vil ja igenom. Men i
Sverige tog det mindre an fem år från taktikens beslutande tills omlåggningen av skolor och universitet, nya textbocker och allt var klappat och klart. Det forekom en del offentlig diskussion men ingen verkoch det var

lig

inte alltid

opposition. I Sverige år

all

undervisning strångt centraliserad under

regeringens ledning. Det utgor en lång tradition och

ett

arv från re-

formationen.

Kanske

låg

formationen

i

den mest betydande forandring som medfordes av
Sverige just

i

re-

undervisningssystemet. I syfte att inprågla

upp katolicismen med rotterna blev undervisningen overvakad i detalj. Den utgjorde ett medel att kontrollera vad
som instoppats i befolkningens medvetande - och vad som holls utanfor. Det ursprungliga åndamålet har bleknat bort men mekanismen
finns kvar. Det har i realiteten kommit fullt till anvåndning i tjugonde
århundradet, och forst nu kan Sverige verkligen skorda ”formånema”
luthersk låra och rycka

av systemet.

Under reformationen forvandlades skolorna

kyrkliga monopol.

till

Liknande anordningar hade funnits annanstans men vanligen under
tryggad oavhångighet från staten.
staten,

och centralisering

i

Men

i

Sverige var pråsterskapet

en omfattning sållsynt

i

samtidens Europa

genomtvangs. Skolorna fråntogs de lokala fbrsamlingarnas jurisdiktion

och lades direkt under de

i

Stockholm residerande rikskyrkomyn-

digheternas order. Studiekurser for hela landet faststålldes av en re-

geringskommission, lårare kunde utnåmnas och avskedas endast av

de centrala myndighetema

i

Stockholm. Alltsedan reformationen har

lokala skiljaktigheter varit omojliga, det har varit likformighet over

hela landet och staten har foreskrivit exakt vad for undervisning
skulle

som

meddelas varenda skolbam.

Samma

genom århundradena. Når

system har sedan bevarats ner

socialdemokraterna beslot omlågga skolsystemet låg apparaten klar

och våntade.

De behovde

behovde

ågna

inte

sig åt

bekåmpa de lokala myndighetema, de
den ledsamma uppgiften att genomtrumfa den
inte

centrala regeringens påbud. All undervisning nedanfor universitetsstadiet var

numera

direkt

statlig centralinstitution,

och strångt kontrollerad av en utspekulerad

Skoldverstyrelsen

i

Stockholm, som utvecklats

175

ur de gamla regeringskommissionerna for att hålla jamna steg

modern

administrations och

modern undervisnings

med

tilltagande krång-

Det rackte bara med att utfarda de nodiga administrativa orderna for att genomfora reformen. Skapelsen från 1600-talet holl for
lighet.

tidens test.

Också de svenska universiteten underlades av reformatorema strångt
den centrala myndigheten. (Intill 1600-talets mitt fanns bara universitetet i Uppsala, och forst 1669 grundades ett andra svenskt universitet
i Lund, med huvudsyfte att gora goda svenskar av invånama i de just

Danmark erovrade

från

versiteten kyrkans
rige; universitetens

provinserna.) I likhet

monopol. Akademisk

med

skolorna var uni-

okånd

frihet var alltid

i

Sve-

oavhångighet var in te onskvård, då en sådan skulle

utgjort hinder for tankekontrollen. Alltifrån borjan har professorerna

utnåmnts direkt av regeringen; låskurser och jam vål forelåsningamas innehåll i detalj faststålldes av kyrkliga funktionårer och statliga åmbetsmån. Arrangemanget blev aldrig rabbat, i modem tid har
alltid

enda forandringen bestått

i

att

staten overtagit styrelsen direkt.

der

i

kyrkan slopats som mellanhand och
Utanfor diktaturerna finns det få lan-

vårlden och såkert inget enda

i

Våsteuropa

(inte ens

med undan-

tag for Frankrike) dar undervisningen år så likriktad och så alltigenom

understålld regeringens kontroll.

Den

svenska skolreformen tog yttre form av en plan

rande av jåmlikhetsprincipen.

Den

till

genomfo-

åldre ordningen uppdelade barnen

på tidigt stadium efter intelligens, ambitioner och - skulle en del kunna såga — social klass. Efter sex års tvångsmåssig elementarundervisning,

gemensam

for alla, fick eleverna gå skilda vågar.

Å

ena sidan

fanns yrkesskolor, å den andra hogre skolor vilka såsom exklusivt

akademiska åtnjot den storre prestigen. Inom den hogre skolan hade
det vidare dragits upp en grånslinje mellan en treårig realavdelning for

dem som

åmnade studera vidare och, som hela systemets kron,
gymnasiet som forde till studentexamen och universitetet.

inte

det sexåriga

den hogre skolan var valfritt. Barnen måste
åldern mellan elva och tretton år.
Intrådet

i

tråffa sitt val

i

nya systemet kvarstår samtliga barn tillsammans under nio
år i samma s,k. grandskola. Val av åmne år tillåtet efter sju år, dår
strommen delar upp sig i praktiska och teoretiska linjer. Men detta
I det
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numera rum inom samma

medan det tidigare betydde forflyttning till sarskilda institutioner. Medan forut barnen skildes åt i
tolv- eller trettonårsåldern år numera social blandning garanterad inager

sexton

skola,

åtminstone på papperet. Samtidigt har åldern for skolstudiernas avslutande hojts från femton till sexton år. Efter grundskotill

år,

ny gymnasieform som (utan studentuniversiteten. Dessa skolor efter grundskolan år

lan finns det yrkesskolor och en

examen) leder

till

frivilliga.

Den nya

svenska skolan har hårletts från

liknar enhetsskolorna

ett

amerikanskt system och

England. Foråndringen var radikal då den

i

Den forsvarades med ofGenom att alla barn såtts i

overgav den håvdvunna selektiva principen.
ficiella

argument

samma

skola okas mojligheterna for var och en, och ingen får lida

for att

ha

enligt foljande linjer.

igenom vid en urvalsprovning foreForklaringen godtogs av de flesta svenskar,

tråffat fei val eller fallit

tagen vid alltfor tidiga

år.

och den nya skolformen har dårfor genomforts med foga motstånd.
Varje argument har emellertid två sidor, och man kan också anfora svåra betånkligheter

mot det nya

begåvade barn. Det år logiskt tånka

systemet, sårskilt når det gåiler
sig att

en selektiv skola, som

garanterar ett visst minimimått av kunskaper, drar

till

bra lårare

sig

samt tillhandahåller båttre miljo och hogre standard ån en som år urskiljningslost

oppen for

visningssystem

De måste

alla.

Foråldrar måste betrakta

som obeprovat

åven vara

tills

ett nytt

under-

det visat sig hålla for tidens

ovilliga att låta sina

test.

barn gora tjånst som for-

sokskaniner.

Detta har inte varit

fallet

i

Sverige.

Reformens

randet och frånvaron av motstånd beror

i

ej

låtthet

i

genomfo-

ringa utstråckning på en

nåstan total avsaknad av konkurrens från privatskolors sida och en
fullståndig frånvaro av alternativ. Privatskolor, samtliga från slutet av

forra seklet, år få och

sokte aldrig tåvla
dervisning

i

med

kommer

steg for steg att forsvinna.

det statliga systemet, bara

en mera exklusiv social miljo.

kans och organisationens

edikt.

Det

De

utifrån

den fasta foresatsen

att inte

underkasta

de for-

meddela samma un-

ville folja statens,

år rakt motsatt

hogre internatlåro verken (public schools) vilka

Men

i

kyr-

mot de engelska

allmånhet grundades

sig det kyrkliga

mono-

polet.

12
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Kanske

ligger det svenska systemets huvudsakliga fordel

i

det satt

Reformen innebar koncentration till fårre och storre enheter. En enda stor skola kan erbjuda
fler mojligheter och anvånda sina pengar mer effektivt ån många små.
Den kan hålla sig med laboratorier och bibliotek av en storlek och
på

vilket lårarkrafterna fullt tas

kvalitet

som

anspråk.

i

det år svårt att motivera

elever att vålja bland

undervisning

i

kan den erbjuda

mindre anlåggningar.

ett

I

vilja låsa ryska, vilket år

mycket for

en skola

Med

fler

vidare åmnesval och meddela

något som annars inte kunde

på antal och popularitet.
bland

i

med 500

komma

ifråga av brist

elever skulle kanske sex

få for att såtta

upp en

Men

klass.

1.500 elever blev siffran storre och kunde beråttiga

t.ex.

undervisning. Vidare

- och det

år sårskilt viktigt

i

Sverige dår månniskomaterial av alla slag står hogt

ett litet
i

till

som

land

vårde - kan sys-

temet anvånda lårarkrafterna mer intensivt och dårfor utnyttja

dem

båttre ekonomiskt.

Också administrativt erbjuder det nya skolsystemet fordelar. I ett
stort och tunt befolkat land som Sverige har det varit besvårligt att betjåna och overvaka ett flertal små, kringstrodda enheter. Byskolan år
visserligen

åmne

oforsvarbar
ersåttes

for sentimentala nostalgikers lovprisning

varje annat hånseende.

i

med en enda

blir

ån

med många

år knappt en per

kvkm,

att ett antal

administrationen forenklad

koncentrerad. Det år mycket låttare
institutioner

Genom

små.

slipper

I

att

handskas

men

klart

sådana skolor

emedan den

med

blir

ett fåtal storre

Lappland, dår befolkningståtheten

då skolinspektorer och andra admi-

nistratorer en hel del resor.

Det år emellertid

på landsbygden som enhetssystemet erbjuder dylika fordelar. Också i ståderna underlåttar det i hog grad
administrationen genom organisationen i olika linjer och framfor allt

genom

att vaiet

har reformen

inte bara

av skola utgår.

Genom

att

fråmja centraliseringstanken

myndigheternas politik också på andra områden,
sårskilt reorganisationen av den lokala landsstyrelsen. Den utgor en
långt syftande plan for att befåsta de centrala myndigheternas makt
foljt

och gora dessas arbete
Detta

alltså

om

låttare.

skolreformens praktiska aspekter.

Men

denna

re-

form innebår också på något sått ett smidande och upputsande av ett
redskap, vars åndamål år helt andra ån bara folkundervisning. Från
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mitten av 1800-talet

till

borjan av 1960-talet var det svenska skol-

systemet en modell av skolorna

i

kejsartidens Tyskland. Dess syfte var

skapa dugande statstjansteman hångivna statens intressen. Det utgick från att inprågla en solid borgerlig hållning och respekt for ett
att

slags

stabilt

hierarkiskt

också inte dess

art)

och

auktoritativt samhålle, vars

form (om

mot socialdemokraternas mål. En

var fientlig

for-

andring var inte bara oundviklig, den var politiskt nodvåndig.

Vad som

forst

klass-strukturen

dena.

i

och fråmst behovdes var

namn och

jåmlikhetens

att

bryta ner den gamla

anfalla de borgerliga vår-

En

fyndig symbolisk reform var hårvidlag slopandet av den s.k.
studentexamen. Denna var inte så mycket ett akademiskt kunskapsmått

som

ett socialt klasstecken.

rått att

båra en

Når han godkånts

mossa med

liten

vit kulle,

examen fick studenten
liknande de sårskiljande hui

vudbonader som bars av medlemmarna i Kaisertysklands studentkårer.
Då i Sverige hogre undervisning gårna var ett privilegium, blev studentmossan en symbol for borgar- och åmbetsmannaklassen. Med
bildningens spridning och utvecklandet av en sorts proletar mystik betraktades mossan av vånstem som det hatade mårket på en foraktad
klass.

En

genom

Sverige vålkånd forfattare, Vilhelm Moberg, protesterade

i

vågra båra studentmossan. Andra har gjort detsamma.

att

De

studentmossoma utdelades 1968. Deras forsvinnande hålsades i
vida kretsar som ett slag for jåmlikhet och ett håroldstecken for komsista

mande

forandring.

Men

sådana årenden år ju

tydligt rent ytliga.

Vad

år

då det nya

svenska skolsystemets bakomliggande syftemål? Vi låter en av systemets arkitekter, vice utbildningsminister Sven Moberg, få ordet: Undervisningen år en av de mest betydande krafterna for en åndring av
samhållet.

och dess

Den har

integrerats

i

vår plan for samhållets omlåggning

hållet.

framskapa den råtta månniskan for det nya samDen nya skolan avvisar individualiteten och lår barnen att sam-

arbeta

med

nen

syfte år att

andra.

Den

lårs att arbeta

var f5r

sig.

vill

herr

grupper.

De

loser

Den grundlåggande tanken

som medlemmar av
Vi

i

avvisar konkurrens och lår kooperation. Bar-

ett

problemen tillsammans,

år att

de

i

forstå

hand betraktas

samhålle, individuell instållning motarbetas.

producera individer som år integrerade

Moberg

i

inte

i

samhållet”. (Citat av

detta kapitel liksom sådana av hans overordnade herr
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Carlsson hårror från privat konversation; dar så inte år

fallet

anges

kållan.)

Och på

foljande satt definierar utbildningsminister Ingvar Carlsson

”Den skall åstadkomma en vålanpassad och
god medlem av samhållet. Den lår folk att respektera samforståndet,
skolutbildningens syfte:

inte sabotera det.”

skolorna ligger tyngdpunkten tyranniskt på kollektivet och nod-

I

våndigheten av
traktas inte

personligheten underordnas gruppen. Samhållet be-

att

som en samling

som en union av korpora-

individer utan

den hogre skolans
ovre klasser heter ”folkliga organisationer” och forklarar hur dessa
av undervisningsåmnena

tiva organisationer. Ett

i

fungerar och hur det arbetas inom dem. Dessa organisationer framstålles

som

likstållda

med

riksdagen och en gren av staten. ”Folkliga or-

ganisationer” år ett laddat fackuttryck. Det har

kommit

att

betyda ”ar-

betarrorelsen”, och dårfor har skolbarnen formåtts tro att den rorel-

sen år liktydig

med

staten sjålv. Jåmforelser

solinis Italien eller det falangistiska

Det år en truism

man

skåra bort deras forflutna.

historien nedskurits

I

och tonvikten

Sovjetryssland,

Mus-

Spanien år overflodiga.

kunna

att for att

med

rått

foråndra månniskor måste

de svenska skolorna har studiet av
lagts

på den svenska arbetarrorel-

sens utveckling. Franska revolutionen framstålls

som begynnelsen

till

det hela. I ovrigt har hela det europeiska arvet och den antikt klassiska

bakgrunden låmnats utan avseende och en atmosfår skapats, dår endast de senaste årtiondena tycks ha betydelse. ”Ingenting betyder något
f5re 1932” (året då socialdemokraterna kom till makten), utropade en
student

i

nationalekonomi vid Lunds universitet. ”De unga national-

ekonomerna”, såger professor Gunnar Myrdal, ”vet ingenting
historia

och bryr

sig heller inte

om

det”. Naturligtvis år

den

om

antihisto-

unga intellektuella ett allmånt fenomen, åtminstone i våsterlandet. Det som hår sårskiljer Sverige år att denna inriktning om också inte direkt delas så i varje fall uppmuntras och utnyttjas av myndighetema.
Det år naturligt nog ett socialdemokratiskt mål att styra Sverige mot
riska inriktningen bland

vånster.

Det uttryckes

ledning for lårare
håller att
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i

direkt

i

undervisningens inriktning.

En hand-

hogre klasser, utgiven av Skoloverstyrelsen, fram-

den sociala utvecklingen kan åskådliggoras genom låsning av

vissa forfattare från forra seklet.

De

anbefallda år Michael Sjolokov,

Emile Zola, Richard Wright, stridbara amerikanska negerforfattare
samt i Sverige ”de socialt engagerade forfattarna
Vilhelm Moberg,
.

.

.

Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson”. Det ar uteslutande svenska
proletårdiktare, alla socialdemokrater. Inneborden av frasen ” socialt

engagerade forfattare” ar

att socialt

samvete finns bara bland social-

demokraterna. Att framstalla Sjolokov, Zola och Wright

som de enda

och darmed de godkånda exemplen på rysk, fransk och amerikansk
litteratur år att anlågga en socialistisk historieforklaring. Naturligtvis
år det en vålgrundad åtgård; i det svenska systemet framstår den som
den enda mojliga.

Den makt som
och

utovas av den centrala myndigheten år djupgående

detalj erad, så att staten leder absolut all undervisning.

De

indi-

lårama saknar oavhångighet och år betråffande både undervisningsmetod och lektionernas innehåll bundna av utforliga ukaser
viduella

från Skoloverstyrelsen. Rektorerna år skolmåssigt fraktovervakande

superkarger.

De

har ingenting

ningens skotande inom

sitt

att

gebit,

såga

till

om

betråffande undervis-

sådant beståmmes

i

Stockholm. De-

ras funktioner år administrativa, de år Skoloverstyrelsens agenter

som

genomdriver dess order.

Eftersom undervisningssystemet år monolitiskt år kontrollen uppifrån lått. En liten grupp planerare i Skoloverstyrelsen fastståller den
ideologi

och de mtoder som

skall iakttas

centrum år dårfor kompakt och

av samtliga lårare. Maktens

låttkontrollerat.

Och lårama

foljer

for sin del sina order under foga protest.

Genom
hand har

att

ledarskapet for Skoloverstyrelsen befinner sig

i

dess

denna sina egna idéer utan riksdagens godkånnande. Generaldirektøren vid tiden for reformens genomforande,
herr Hans Lowbeer, var en stridbar socialdemokratisk ideolog; också
partiet pålagt

hans eftertrådare år forstås socialdemokrat. På den vågen har partiprogram och partislagord snabbt forts ut till klassrummen och infor-

med den etablerade sanningen. Textbockema år strångt kontrollerade. De måste godkånnas av en Skoloverstyrelsen understålld statlivats

kommission och

anvåndas utan godkånnande. Kommissionens makt år absolut, och foljaktligen år inte bara lårama utan också
lig

deras textbocker

får inte

statligt dirigerade. Officiellt

inflytande utstråckes ån-
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nu langre genom gallande
undvika

kritik eller

praxis att ge forfattama instruktion

avvisande hållning. Det ar kant

de ar nåstan såkert,

om

denna vågledning

foljs,

och for

diskussion och utbyte av bocker ser forlaggarna
lyder order.

da

På

så satt såkrar staten att

att ett

till

om

att

godkannanatt

undvika

att forfattarna

skolbockema år sammanståll-

efter dess anvisningar.

Centraliserad kontroll av textbockerna har varit

till

ovårderlig hjalp

for påtvingandet av officiell politik och underminerandet av eventuellt

Vid ett tillfålle beslot Skoloverstyrelsen mot
onskan och faktiskt också mot några av dess rådgiva-

uppstickande

många

lårares

kritik.

res åsikt, att språkundervisning skulle ersåttas

metoden,

att

som

textbocker

s.k.

direkt-

utan oversåttning och enbart på vederborande utlånd-

alltså

ska språk. For

med den

genomdriva forordningen godkåndes endast sådana

foljde systemet.

Regeringens stållningstagande

till

textbokkontrollen illustrerades av

Palme på en partikongress 1969. I ett anforande om betydelsen av ideologi i undervisningen och nodvåndigheten av att utrota reaktionåra tendenser från skolorna citerade han ett avsnitt ur en
statsminister

som framlade en

viss textbok

boken”, sa han, ”hade inte
vilket

betydde

om

att

”Den hår
undersokts av skolbokskommissionen” icke-socialistisk synpunkt.

så gjorts skulle

gållande tidpunkt var kommissionens
nioåriga grundskolan och bara vissa
fattade

ånnu

Det år

aldrig

ha godkånts. (Vid

maktområde begrånsat till den
åmnen i gymnasiet; dessa inne-

inte nationalekonomi, dit det anforda

exemplet horde.)

och de socialdemokratiska ideologernas enutgivandet av skolbocker skall bli statsmonopol. Det

partiets taktik

trågna krav, att

anforda skålet år
dervisning

den

som

att

samhållet ensamt har rått

att

beståmma vad un-

ges dess barn och att ”borgerliga” vårderingar måste

Endast medelst eliminering av privata intressen kan detta ske.
Kring året 1970 hade staten också tagit vissa steg mot idealets for-

utrotas.

verkligande

genom

att forstatliga

några forlag, så

att

den nu kontrol-

en tredjedel av skolboksmarknaden och hålften på universitetsnivå. Vidare grundades då ett statligt forlag, vars slutmål år

lerar ungefår

att

ensamt dominera

fåltet.

År 1969 utovade

på universitetslårare och skollårare

utbildningsministem press

att skriva

enbart for statsforlaget.

Enligt dess skapares egen definition år det nya svenska skolsystemet
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strångt nyttobetonat.

Det havdar

att

om man

overger undervisningens

grundtanke så utvecklas individen och en icke onskvård fårdig månniska uppstår. Systemet tycks ha till syfte att producera inte oavhångiga medborgare utan viljelosa kuggar

i

samhållsmaskineriet. Så

hår uttryckes saken av fru Maj Bosson-Nordboe, avdelningsehef
overstyrelsen: ” Allting

i

Skol-

vårt skolsystem år praktiskt inriktat. Histo-

i

emedan åmnen med praktisk tillåmpning och sårskilt sådana som har att gora med kommunikation år viktigare.
Klassiska studier har slopats for att de år opraktiska och dårmed

rien har skurits ner,

onodiga”.

En kommentar
des

i

av visst intresse

denna utveckling

till

offentliggjor-

en stockholmstidning av dr Sven Delblanc. Denne mans bety-

delse ligger

i

att

han,

utom

att

vara docent

i

litteraturhistoria vid

Lunds universitet, också år vånsterradikal forfattare och dårfor knappast kan anklagas for att vara reaktionår. Dessutom har han tjånstgjort

som

forelåsare vid amerikanska universitet och har dårfor något

av en outsiders synpunkt.

”Den romerska guldålderns litteratur”, skriver
många sått intressant. Den illustrerar t.ex. hur olika

Delblanc, ”år på
poetiska tempera-

ha ett beståmt politiskt
och propagandistiskt innehåll. Ingen torde kunna forneka att ett dylikt
fenomen saknar aktualitet och intresse. Men i min universitetsundervisning kan jag inte vanta att mina studenter har mer ån de vagaste och
dimmigaste forestållningar om vem Augustus var och vad han ville.
ment reagerar på

statens krav att poesin skall

”1 den europeiska politiska och kulturella debatten har
toria från republik via militårdiktatur

klassiskt monster.

tion

till

Det har

till

inte bara lårt oss något

staten utan också demonstrerat

om

diktarens relapolitiska uttids

tydligen aldrig att få veta var och hur begrepp

som

proletariat, imperialism

skaper politiskt farliga?
fråntar

alltid utgjort ett

ekonomiska och

med en

his-

Vår

vecklingsscheman. Det har forsett oss

ungdom kommer

kejsardome

Roms

terminologi.

och plebej uppstod. Varfor? Ar sådana kunNerskrotningen av den historiska kunskapen

elevema deras verktyg for

kritik

av samhållet hår och nu.

Och

kanske år detta avsikten.”

Och åter fru Nordboe: ”Kanske kan man låra något av antiken,
men det år utan betydelse. Vi måste koncentrera oss till samhållet av
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med

idag

tonvikten lagd på praktiska ting såsom sex, narkotika odh
Det har pedagogisk effekt att såtta det vi lår i relation till verk-

gifter.

barn lår på så sått om sin miljo. Vår skola måste framproducera månniskor med benågenhet for foråndring. Saknade de denna
ligheten:

de vara olyckliga.

skulle

”Det år likadant med frågan om individen. Det år gagnlost att bygga
upp individualiteten, ty om folk inte lår att anpassa sig till samhållet,
blir

de inte lyckliga. Friheten år en sak som inte framhåvs.

talar vi

om

uppge

friheten att

och jag

sociala funktioner

I stållet

Tonvikten ligger på bamens
inte fomeka att vi starkt framhåver

sin frihet.

vill

kollektivet.”

Den
har

i

med eleverna arbetande individuellt
blivit ersatt med grupparbete. Syftet dårbakom
direktiven for lårare att låra bamen hur man

traditionella skolklassen

stor utstråckning

år enligt de officiella

anpassar sig

kollektivet

till

och visa

kan gora på egen hand. ”Genom
grupp”, heter det

i

att det år inte

overlåmna

att

mycket individen

ett

projekt

en

dessa direktiv, ”och begåra att lårjungama delar

uppgiften sinsemellan kan de bibringas det tillfredsstållande
till

till

kollektivets båsta

i

att

bidra

och vånjas vid de betingelser de en gång moter

når de borjar arbeta”.

Då
till

skolan återspeglar

frågan

om

sin grupp.

livet

utanfor dess murar koncentrerar den sig

eliminering av varje avvikelse och av månniskan utanfor

Att

bli

kvar utanfor gruppen år synden mot den Helige

Ande, och man gor sig oåndlig moda med att inringa de oavhångiga
och de ovilliga. Personligt initiativ uppmuntras inte, utom ifall det
ger kollektivet formåner. Individualism beundras inte. ”Det kan hånda
att

en

eller

annan elev

vill

egen hand”, såger forordet
skolor,

”och det kan

dra
till

sig

undan från gruppen och arbeta på

kursen for hogre klasser vid svenska

givetvis tillåtas.

Men

det år ofta mojligt att få

individens uppgift att utgora en del av gruppens projekt.”
I

en ungmedborgarkurs finns det två kapitel som heter: ”Folk som

år annorlunda”, resp. ”Att vårda och hjålpa”.
titlarna

kunde ange, avsedda

eller att låra ut personlig

caritas)

utan

att

att

år ingalunda,

som

framkalla respekt for individualister

vålgorenhet

(i

den grekiska bemårkelsen:

påvisa nodvåndigheten av samverkan

hållbara livsvågen och att framhåva staten

184

De

som den

som den enda

allvetande givaren.

Barnen får låra sig att trångmål avklaras genom myndighetema och
att den sociala vålf arden avhj alper alla svårigheter. Man behover bara
vånda sig till någon officiell instans, så blir den ogonblickliga nodens
behov genast tillfred s stall t Budskapet tycks vara, att det år inte du
.

som

skall taga vara

på din broder, det

år staten.

Individuella kunskaper forringas, det år f årdigheter ådagalagda

gruppen som favoriseras.

medborgare som ågnar
egenskaper som

De

svenska skolorna syftar

till

inom

producera

att

De

sin talang uteslutande åt kollektivets tjånst.

eller skol-

premieras år inte skarpt forstånd

officiellt

måssig duglighet utan viljan

samarbeta och anpassa

att

sig

en

till

grupp. Tåvlan och konkurrens har slopats. Onskan att utmarka sig
anses olåmplig och asocial. Detta år givetvis en stark kontrast

till

exempelvis det engelska public school- systemet, dar lagandan anses

intrummad på lekplatsen men inte galler i klassrummet.
Det faktum att plugghåsten foraktas i England (och Amerika) har
aldrig påverkat den officiella erkånslan av en bra lårjunge och skolpojke. Och på en totalt motsatt punkt av cirkelns omkrets regerar
tillråckligt

En

konkurrensen utan forbarmande.
resa

i

rysk undervisningsfunktionår på

Sverige var chockerad av det svenska systemet och predikade

for skolbarn

i

Stockholm

ningen som enda

Det finns
åven om den

i

såttet

till

om

nodvåndigheten av tåvlingsanda

i

ord

som

mot

efter individen,

skull utan for att

men

han mer

individen,

tycks utsåga motsatsen. Instruktioner ut-

fårdade av Skoloverstyrelsen deklarerar,

låmpas

inte for

undervisningen måste

att

dennes personliga utvecklings

effektivt skall

kunna uppsugas

i

kollektivet.

Uttryckt på annat sått uppfattas individualiserad undervisning

medel

att

på

effektivaste sått

ford undervisning,

som

seenden, upphåver

sitt

vårre år

-

lås-

effektivitet.

undervisningsvåsendet allmån antipati

doljes

i

som

ett

uppmuntra grupptånkande. En genom-

antar att alla elever år exakt lika

eget syfte

genom

att

i

alla

hån-

skapa outsiders och - vad

rebeller. Undervisningsauktoriteterna

de av metoderna efter lågligheten kan få in

håvdar

att ett

alla eller

låmpan-

nåstan alla

i

kollektivet.
I viss

mening har skolsystemet

inte foråndrats, det

gamla saker ”båttre”. Likformighet

i

har bara gjort

åsikter har alltid varit

ska skolundervisningens resultat, det enda nya år

att

denna

den svenåsikts art
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har åndrats.

med

latt

Annu

i

slutet

av 1950-talet blev konventionell nationalism,

bismak av langtan

tillbaka

makt, den låxa som inpråntades

de detta svångt over
solidaritet

makt de

med de

i

till

den

tid

då Sverige var en

stor-

skolbarnen. Ett årtionde senare ha-

en styrd och ledd internationalism, uttryckt

till

i

underutvecklade lånderna. Ett bra exempel på den

centrala myndigheterna har att dirigera vad

som

låres. Skol-

denna ideologiska helomvåndning och blev
omedelbart åtlydd. Skolbam och ungdom som låmnat skolan framvisade over hela landet samma åsikt, något de alltid gjort, och det på
overstyrelsen foreskrev

statens befallning.

Det var också på

partiets befallning.

socialdemokratiska partiet beslutat
stod

till

vallet

dem

att

Vid den tidpunkten hade det
intresset for U-lånderna och

form av teknisk hjalp var

i

politiskt fordelaktigt. Inter-

mellan dessa tankars antagande som politisk taktik och deras

propagering

i

skolkurserna var bara några få månader. Saken var ock-

så lått gjord, då Skoloverstyrelsen skottes av socialdemokrater

oavhångig av parlamentarisk kontroll, så partiets diktat

fullståndigt
stotte inte

len

på

fall

och var

på någon obstruktion. Och detta år bara

ett

av huvudexemp-

dår partiprogrammets punkter snabbt blivit

till

taktik

i

un-

dervisningen.
I slutet

av 1960-talet understodde de

rostberåttigade) hjålpen

till

(1970-71 låmnade Sverige

i

tonåringar (och yngre

f lesta

U-låndema, som de lårt sig i skolan.
sådan hjålp 800 miljoner kr eller 0,42

%

av hela nationalbruttoproduktionen.) Intressant år hårvidlag jåmforelsen med England och Amerika, dår instållningen bland motsvarande
grupper vanligen år

likgiltighet,

år for eller rabiat emot.

Men

med

minoritetsgrupper

de unga svenskarna år

med en

overvågande for teknisk U-landshjålp och det
hetsning

med

som

antingen

likriktat

och

emotionell upp-

som forvånar den utomstående. Det hanger nåra samman

neutraliteten. ”Neutralitet”, såger en professor vid

versitet,

”år

som

att

klippa av en bit

Uppsala uniav personligheten, och som gott-

gorelse måste vi finna något sått att utvidga våra kånslor av ansvar

-

det år ett krav

som

år speciellt for Sverige.

heten av U-lånderna, det år
att identifiera

oss sjålva

fredsstålla vårt
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behov av

ett

nårmande

med en
att

till

vårlden utanfor.

storre enhet

ha betydenhet.”

Det forklarar

ån Sverige kan

besatt-

Genom
vi till-

Det ar

ån något annat land, Ryssland

effektivt

mer

troligen riktigt att saga att Sverige blivit avkristnat

kommunistiska

inte undantaget.

om

stater ar Sverige unikt ifråga

Bland icke-

medvetet ha upp-

att

muntrat denna process. Det har genomforts medelst undervisning

amne som
ligiost.

etiketterats "religion"

som

Kursen,

borjar

i

men som

med

lika nivå

Religionen framstålls

"Marxismens

i

kritik

ett

verkligheten ar antire-

de ovre formerna av de hogre skolorna,

ger en revy over de olika religionsformerna

tendomen på

i

i

all

annan

varlden och staller kris-

i

sorts tro eller

denna kurs som en

f lykt

med

ingen tro

alis.

från verkligheten.

av religionen, baserad på Feuerbach", sager

kursplanen for religionskunskap

i

gymnasiet, "bor också bli behand-

gora Marx’ syn begriplig, måste vi forst klarlågga hans

lad. I syfte att

på utvecklingen, sådan den framtråder i den materiahistorieforklaringen. Om mojligt bor texter från den modema

dialektiska syn
listiska

marxismen-leninismen analyseras. Det år också onskvårt

att

vidrora

den psykologiska synpunkten på religionen som en tvångsneuros med
infantila kånnetecken. Slåktskapen mellan de marxistiska och psykoanaly tiska synvinklarna kan dårvid åskådliggoras."

På

satt

och

vis år detta troligen

mer

effektivt

ån det ryska koncen-

trerade anfallet på religionen, vilket låttare kan påvisas utgora pro-

paganda.

Genom

att

farande undervisar

i

man

reducerar kristendomens betydelse

den uppstår ingen fråga

om

men

forutfattad

fort-

mening

och skenet av "objektivitet", en av den nya skolans grundlåror,
behålles.
ett

På

så satt lår

man

om

fenomen, och idén

sig

bi-

kristendom inte som en tro utan som

religios

erfarenhet och religiost stegrad

kånsla kan avfårdas.

Eftersom kursen år obligatorisk,
ortodoxa judar

i

med undantag

vad ror kristendomen, har skolan

gjort enbart for

ett

medel

att

mot-

hemmet. De som slutade skolan mot
1960-talets slut var overvågande antikristna och betraktade religionen
som oforsvarlig och lojlig. Uppfattningen av religionen som en form
verka religios undervisning

av mental rubbning var

i

i

majoritet. Eftersom undervisningen

i

stor ut-

stråckning meddelats under formen av diskussioner, ledda på sådant
satt att
till

eleverna kånde det

som om

det varit de sjålva vilka

slutsatsen, satt overtygelsen djupt rotad.

tera likheten mellan detta

Det år

kommit

intressant att no-

och ABF:s studiecirklar - och

faktiskt

med187

ger också det ny a skolsystemets arkitekter oppet att de ront inflytande

av arbetarrorelsens metoder.

Medan de

svenskar ar indifferenta

flesta

till

kristendomen ar det

huruvida en riksdagsmajoritet kunde ha uppmonstrats

tvivelaktigt

Det var

stod for en antireligios undervisning av detta slag.

till

inte alis

Men

sakert att ens det socialdemokratiska partiet var enbart for saken.

det råkade vara så, att partiets ledare och ideologer hade fattat

motsvarande påverka Skoloverstyrelsen.
religionen reducerats till politisk teori, har politiska begrepp

och var

beslut

Om

upphojts

stånd

i

att

den hogre kursen

religios rang. I

till

om

finns ett avsnitt

for moralens plats

i

”religionskunskap”

”Etiska och moraliska frågor”. ”Undervisning

moraliska frågor år avsedd

det

att

och funktion

ge eleverna insikt
i

om

med år hemmets och
”Når man behandlar arbetets

att syssla

individens och samhållets liv”, heter

områden

arbetets etik.”
etik

kan man

ta

upp frågor som å ena

sidan beror relationerna mellan arbetskamrater, å den andra

dem

mel-

om

lan arbetsgivare och anstållda. I det forra fallet har vi tex. frågan
att ta

arbete och fortjånst på arbetskamraternas bekostnad, stålld

mojligheten

att

dela formånerna; vidare det tillrådliga

fackforening. Hit hor också den moral

nom
har

som

utvecklats

LO:s princip

grupper, solidaritet

med

om

solidaritet

mot

att tillhora

i

i

en

vårt land ge-

regleringen av forhållandet mellan arbetsgivare och arbetare.

vi t.ex.

i

och forståelse

det av Skoloverstyrelsen utgivna forordet. ”Låmpliga

i

sitt

Hår

mellan hog- och lågavlonade

landets ekonomiska situation ifråga

om

lone-

krav samt respekten for loneavtal.”
Detta utgor en illustration
forvandlats

med

klassrumsdogmer.

arbetarrorelsens eller

meddelas

Den

till

i

till

undervisningen

det satt varpå politiska slagord har

Vad som

i

grund och botten forstås

varje fall fackfbreningarnas olika begrepp

i

som om

det vore uppenbarade sanningar.

svenska arbetsmarknaden får hår

samma

behandling

visan eller Bergspredikan. Ideologiskt laddade ord
framstålles

på nivå med

makt genom
i

att

med

som Hoga
partianslag

evangeliet. Partiets paroller får auktoritativ

presenteras

som

”religionskunskap”. ”Det tillrådliga

en fackforening” år en foreskrift av arbetarrorelsen, och
på skolbånken meddelas som ett elfte budord har fackfor-

att tillhora

genom

att

eningsidén
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fått

sanktion av moraliskt tvång. ”Solidaritet” var en an-

nan slogan inom arbetarrorelsen, och utan tånjning av forestållning
och fantasi kunde det associeras med vilket annat politiskt lager som
helst. ”Solidaritet mellan hog- och lågavlonade grupper” var en gång
en socialdemokratisk valslogan, inte en princip inford

samforstånd och

med

tvivelaktig

framgång på kopet.

genom folkligt
På samma satt

var ”jåmlikhet” uteslutande socialdemokraternas trumpetfanfar.

som

såvål det

ordet ”solidaritet” forekommer medvetet

och lårarnas instruktioner. ”Jåmlikhet och
mål”, sager det

officiella

Men

textbooker

i

solidaritet år betydelsefulla

kurssammandraget for hogre klasser

genom

ska skolor, ”och bor bland annat inpråglas

i

sven-

skolans verksam-

het”

På samma satt blev likstålldheten mellan konen, som en gång antogs som partipolitisk term av socialdemokraterna, inplacerad i skolkursema. Vilket

godtagande av hela
stållningar

ringa

ej

i

folket.

om mannens

mån

hjålpte

Redan

i

tidig ålder

och kvinnans

lårde sig sy och flickorna att hantera
ten utstråcktes

till

sin logiska

medan modern

barn dvertalade

den

for att utrota

var att få tag

i

har konventionella fore-

hammare och

mejsel. Jåmlikhe-

konsekvens. Det påpekades

att det inte

hemma och

se efter fa-

bli

Under alla forhållanden blev
kan som måste arbeta. Detta

gick ut på arbete.

båda konen såvål

att

trygga idéns snabba

resp. roller nedbrutits: pojkarna

fanns något skål varfor en far inte kunde
miljen

att

till

traditionella instållningen att

en kvinnans uppgift

en forsorjare och sjålv undvika lonsam anstållning. Det

var också for att doda den gångse forestållningen att kvinnans plats

och en ersåttning for tanken

år att skota familjen
plikt år vid

mannens

sida,

i

kontoret eller

i

att

hennes egentliga

fabriken.

Skolans arbete understoddes av radio och TV. Allt
”konsdiskriminering” bannlystes
stållet

utbasunerades budskapet

betitlades

barnprogrammen och i
absolut likhet mellan konen (utom

officiellt

om

som

från

rent anatomiskt forstås). Pressen foljde lojalt efter, så att också

vuxna befolkningen
tagandet av konens
ande

i

fick sin undervisning. Tidsintervallet

mellan upp-

på partiprogrammet och dess tillåmpskolkurserna och massmedia var omkring tre månader.

Ett av syftena

likstållighet

med

tydligen ekonomiskt.

ning

den

men

att

formå kvinnorna

”Det år

att

att

gå ut

i

vara samhållets fiende

inte arbeta”, deklarerade

en

dam

arbetslivet var
att

ha

utbild-

från Arbetsmarknadssty-
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reisen.

”Alla

produktionen måste betala for

i

land och behdver
inte

rakna

med

all sin

arbetskraft ute

privilegiet att få stanna

Ekonomiskt sunt fornuft inbjuder
ligt skall

ut

i

i

arbetslivet.

Men

till

det. Sverige ar ett litet

produktionen. Kvinnorna kan
i

hemmet”.

att så

många kvinnor som moj-

det finns också andra skål. Undervis-

ha bagge foråldrarna borta från hemmet,
så att också barnen tvingas ut. Familjebanden måste goras svagare och
barnen uppfostras i barnkrubbor och daghem. Tvångsmåssig forskole-

ningsteoretikerna

vill

helst

undervisning skall inforas kring mitten av 1970-talet.

Den

socialdemokratiske ”utbildningsministern” Ingvar Carlsson har

yttrat att f orskolunder visning år viktig for att ”eliminera socialt arv”.

Med

menar han att framsteg
och genom att utrota denna skulle
in

i

detta

i

ha samma

alla

åndamålsenlig sysselsåttning

båttre utnyttja folkets talanger

skolan beror på hemmets inverkan
start

och kunde ledas

samhållets båsta. Det vore att

till

om man

kunde

få

fram begåvningar

som undanskymts genom ogynnsam hemmiljo. Vad han

sårskilt tånkte

på var den anti-intellektuella instållningen i arbetarklasshem som berovade många undervisningsinstitutioner månniskor med de annars
nodvåndiga forutsåttningarna.

Men

forskolundervisningens huvudfunktion var social. ”Det år nodvåndigt att socialisera barnen redan i tidiga år”, såger hr Carlsson. ”1

framtidens forskolmåssiga lekgrupper måste barnen tas hemifrån for
att låra sig

hur samhållet arbetar.

ciala funktioner

De

skall utveckla

månniskans so-

och låra barnen hur man år tillsammans.

låra sig omsesidig solidaritet

och hur man samverkar,

De

måste

inte tåvlar

med

varandra”.
Idealet for den svenska regeringen

hade

varit att infora

siga forskoleovningar från treårsåldern, eftersom

tvångsmås-

en undersoknings-

kommitté funnit ut att det år låttast att influera på beteendet vid denna ålder. Tyvårr kunde detta inte realiseras omedelbart, då det ansågs att

ekonomin

skulle bli overbelastad

vidgning av undervisningssystemet.
cepterades dårfor

som

tillfållig

En

losning.

av kindergartenlårare och lekledare, så

genom en

så explosiv ut-

begynnelseålder på fem år ac-

År 1970
att

utvidgades tråningen

deras antal och kvalitet år

garanterade når planen genomfores kring 1975. Undersokningen led-
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des av statliga institutioner for

som

bast kunde leda

Skolåldern
centreras

till

i

till

det

mål

att utfinna

de undervisningsmetoder

vilket antyddes av herr Carlsson.

Sverige år fortfarande sju år. Forskoletråningen kon-

formandet av

ett socialt

beteendemonster, så

att

de ratta

ha inpråglats redan innan barnet borjar skolan. Syltet
med andra ord att producera socialt vålanpassade månniskor med

attityderna skall
år

kollektiv

mentalitet.

ningen gores

till

Likriktning

monopol. Det har

statligt

inga privata barntrådgårdar
talet

garanteras

kommer

genom
officiellt

att

forskoletrå-

meddelats,

att

Vid mitten av 1980beråknas den tvångsmåssiga forskoletråningen ha vidgats ner till
att tolereras.

treårsåldern.

Det år radikala planer det, och de genomfores i blixttempo. Det
kunde tånkas att opposition och debatt skulle uppstå som i alla andra
fall

men

av undervisningsreformer,

utvecklingen.

De

flesta foråldrar tro

barn måste ”socialiseras” på
det sått de blivit tillsagda att

de intellektuella.

dodens

En

numera på

stadium.

deras

Men

journalist (politiskt tillhorande centern) sa

De måste

mina barn ska gå

till

med

rått orga-

låra sig bli en del av kollektivet. Indi-

vidualism år ju osunt, inte sant?”

man som

fullt allvar att

också de tånker på
tånka, åven medelklassema och speciellt
tidigt

allvar: ”Naturligtvis vill jag att

niserade lekgrupper.

hade

steg for steg har Sverige godtagit

Och

det hår år vad en fabrikor, en

byggt upp sin egen firma, en sorts gammaldags entreprenor,

att såga:

”Givetvis år det tendensen

i

den svenska undervisningen

att

bryta

råm ja kollektivet. Jag formodar jag borde
vara ledsen. Man kan inte som jag har gjort bygga upp ett bolag utan
att vara en individ. Men allt det dår år nu slut och forbi. Jag vill inte
att mina barn och barnbam skall låras att vara individualister. De
ner individualiteten och

f

skulle bara bli olyckliga. Så jag såger bara, låt den

uppvåxande generationen trånas for kollektivet. De kommer att bli mycket lyckligare.
Når en av mina pojkar beklagade sig over kollektivet och talade om
att han var en individ, tog jag ner honom och holl med skolan. Och
jag hoppas den nya kindergarten kommer att skota sitt jobb som den
ska med mina bambarn. Sverige dr ett kollektivt samhålle, och hår
finns ingen plats f5r individen.

Det år mycket

båttre for alla ifråga-
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kommande,
anpassade

om

medborgare som sedan barndomen år

vi uppfostrar

kollektivet.”

till

Enligt det svenska skolsystemets definition år undervisningens intellektuella syfte att ”utveckla ett oavhångigt
I realiteten år det

den

och

bara ”nytal” for grupptånkande.

råtta gruppen,

med godkånda

idéer.

kritiskt tånkesått”.

Och

Eleverna

det måste vara

blir inte lårda att

fasthålla sina personliga åsikter utan att underkasta sig samforstån-

Orden ”oavhångig” och

det.

”kritisk” har forvandlats

tyda vad de tycks betyda utan
åldre accepterade synpunkter

med

ett

i

stållet

till

har skett en overvåxling från

nya sådana. Detta

står

annat syftemål hos den nya svenska skolan,

nerna definieras som utrotande av auktoritativa

Redan vid

forstå påseendet slår oss detta

varpå det svenska samhållet

i

i

forbindelse

som av

kurspla-

attityder.

ansiktet betråffande allt

Arbetsmarknadens

vilar.

be-

att inte

till

stabilitet

år

byggd på absolut lydnad gentemot fackforeningsledarna. Sådant har
gjorts mojligt genom ett skolsystem som under imitation av kaisertidens Tyskland inpråglade respekt fdr overordnade och godtagande av
hierarktisk struktur.

Denna

instållnings forsvinnande

kunde våntas

vad den utåt synes vara.

Bakom

for-

orsaka oro.

Men

situationen år inte

jåmlikhe-

och de avancerade undervisningsteorierna ville myndighetema bara bibehålla den gamla disciplinen i nya former. De hade
fdrstått att traditionella idéer inte bara var oanvåndbara utan också
kunde framkalla uppror i det nya ideologiska klimatet, och 1968 års
tens terminologi

studentrevolt

i

klarade sig Sverige elegant

av regeringen

genom partiets forutseende
undan smittan. Den oro som fanns våndes

Frankrike gav

till

dem

dess egen fordel.

rått;

Vi

låter herr

Carlsson forklara det

i

egna ord:

”Den nya

skolans syfte år att bry ta ner respekten for auktoriteter

och bygga upp en kånsla for samarbete. Det gamla systemet måste
braka samman hur som helst, och en ersåttning måste bli funnen. Det
betyder att vi måste uppmuntra en kollektiv instållning.

”Den nya

De

skolan har baserats på en låxa vi

har byggt upp

ett

system

av fackforeningarna.

som beror på information och

forhandlingspartnern. Det betyder att
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lårt

man

respekt for

måste ha respekt for sin

arbetsgivare och tala

med honom under begagnande av

rationella

argument.

”Detta har nu

fått sin spegelbild

i

skolorna, och dårfor skulle deras

månskliga produkter passa mycket bra in

kommer skolomas

vis

i

fackforeningarna. Naturligt-

utveckling att påverka industrin. Inflytande vid

skotande av skolarbetet skulle resultera

krav på mer

i

att

saga

till

om

vid skotseln av fabriker.”

En LO-ledare

trodde

att det

”Det kommer

organisation:

Det kommer

industrin.

att

att

nya skolsystemet skulle hjålpa hans
gynna stråvan

efter

med

skapa missnoje

mer demokrati

i

auktorativa direk-

tionsformer.”

Når skolbarn
såtter

de ordet

blir lårda att

med

de inte

skall tro

de går ut

i

instållning:

arbetet har de
antipati

Som

men

stållet

i

lyda nya sådana.

Når

unga en for arbetsmarknaden skråddarsydd

De

har konditionerats

att

inte att ifrågasåtta auktoriteten

en del av

De uppmanas

gentemot sina arbetsgivare och respekt for sina

fackforeningsledare.
auktoritet

och foråldrar.

lårare, arbetsgivare

forkasta samhållets forna herrar och

att

på ”auktoriteter”, over-

sitt

hata en viss form av

som

sådan.

”oavhångiga och kritiska tånkande” måste skol-

emot ”propaganda” och ”massmedia”. Men
det visar sig att det motståndet snarast bety der att rått vål ja vad man
vill motsåtta sig. Annonser, PR och tidningar måste utgora de fråmsta
objekten for skepticism och ifrågasåttande, får man låra sig. Affårsmannen och den private meddelaren framhåves som misstånkta. Dåremot år staten och de korporativa organisationema hedervårda undanbarn låra

tag.

De

sig

hur

man

står

Affårsexekutiven misstånkliggores
officiella

men

meddelarna år hojda over

allt tvivel.

en form av konditionering dår barnen lårs

kånnakivanden

men

inte byråkratins exekutiv.

att

På

så sått blir det

misstånka privata

till-

acceptera statlig propaganda. Indoktrinationen

svånger kring samhållsbegreppet: så långe något presenteras under
etiketten ”samhålle” år det bra,

Skolgången, for
”att fungera

i

att citera

sin miljo”.

i

annat

fall dåligt.

en vanlig svensk kliché, har

Det betyder

att

att låra folk

genomsnittseleven och trog-

månsen måste dras och skuffas lite for att passa in. Omvånt tenderar
de begåvade och ambitiosa mot en onskan att influera på miljon, och
dårfor har också skolorna borjat soka fram och låmpliggora sådana,

13
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som framfor
bli

tycks ha anlag for socialt manovrerande. Att vilja

allt

planerare av något slag, sociolog eller ekonom, har blivit alltmera

vanligt.

De

svenska skoloma slapper dårfor ut två olika slags manniskor.

Dels ar det den undergivna genomsnittsmånniskan, som har
sig
i

acceptera sina omståndigheter, vilka motiveras av

ett slags fatalism,

en vårld som år uppbyggd av ekonomisk forutbeståmdhet.

sidan år det eliten,

som

såtter sin åra

i

att befalla

nade och medvetet manipulera den mil jo

i

fått låra

Å

andra

over sina underord-

Båda

vilken de lever.

tror

de på gruppens overhoghet och båda år de animerade av kollektiv
mentalitet. Ingendera sorten ger några loften om individuell tanke eller handling.

Den nya

undervisningsplanen har enligt sina uppfinnares oppna

medgivande slopat tanken på att meddela några grundlåggande kunskaper. Dess syfte år inte att utveckla intellektuella formågor eller
fallenheter utan att framskapa onskvård social instållning. I de hogre

som

klasserna,

leder

till

hogre undervisningsformer, har

fortjånst oppet avskrivits

och tonvikten

åmne med

ett

av vålfårdsstaten,

ma

akademisk

på politisk och medav grammatik slopats, me-

lagts

borgerlig undervisning. Så har t.ex. studiet

dan

all

titeln ”vålfårdsteori”, ett ideologiskt råttfårdigande

fått

en betydande overvikt. Altigenom finner

som

favoriseras.

Universitetslårkare klagar over den katastrofala nedgången

misk standard. For
att tro att

sam-

med gagn

tunga sociologiska slagsida: det år de praktiska åmnena

for samhållet

vi

att

återvånda

till

i

akade-

dr Delblanc: ”Det år en illusion

en universitetsstudent kan forvåntas imotekomma de mest

elementåra krav vid låsandet av text på fråmmande språk. Det år mojligt att

de som låmnar skolan kan såsom

servitorer

och

hotellportierer.

Men

kolliturister

i

grupp

långre ån så år deras språkkun-

skap praktiskt taget obefintlig. Enkelt sagt kan de varken tyska
engelska.

De

tror att de

kan

med

tala

tala engelska,

men

i

eller

verkligheten kan de

inte det heller.”
I viss
flesta

mån hor man samma

lånder under de flesta

tider.

Akademiker

gråta sina studenters låga standard jåmfort
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samma

forebråelser och
år

med

klagan

benågna for

deras egen

i

att

tids.

de
be-

Men

- dar har en helt plotslig forandring i de
icke-examinerades mentalitet intratt. Dr Delblanc an en gång:
”Vad har då det ny a gymnasiet gett i stållet? Det enda jag kan uppi

Sverige ar det annorlunda

tåcka år en ny mentalitet: en anvåndbar nåsvishet samt onskan

att

kommer denna nya

be-

motsaga och misstro
frielse oftare

auktoriteter. Olyckligtvis

uttryck

till

som

studentikos korporation,

ett

bevakande av de egna intressena som

och dess etablerade

brett fdrd kritik av samhållet

ån

fackfbreningsmentalitet,

slags

ett

i

en

institutioner. Stu-

mot undervisningens form, kursemas och eximani-

dentkritiken riktas

tionens utgestaltande,

men

långre ån så går den sållan. Lysande un-

dantag bekråftar regeln; den så skrytsamt lovprisade undervisningen

mot

auktoriteterna skapar inga samhållskritiker

f or eningspampar.

I

men

vål blivande fack-

’’

den betydelse de svenska undervisningsledarna inlågger

nebår instållningen mot auktoriteterna
elle

ledaren

men

som dr Delblanc

ett

i

ordet in-

awisande av den individu-

undergivenhet under gruppens diktat.

Den

skapar,

framhåller, den fullåndade korporationsmånniskan

i

dennas olika uppenbarelseformer och mentaliteten hos en apparatchik.

Som

alla

medger, vilka har

att

med

gora

undervisning, har dessa re-

och demonstrativt beledsagat fornekandet av

sultat bevisligen

den och det glorifierande av

Det

kollektivet,

som

indivi-

inpråntats av det svenska

mycket tånkbart att undervisningsteoretikema når
de från borjan hittade på denna planlåggning hade andra syften i
skolsystemet.

tankarna,

år

men som

uppnådda

det blivit tjånar de

resultaten uteslutan-

de det svenska samhållets sluga styrare, och det på ett fortråffligt sått.
Den korporativa månniskan må vara onskvård, men hon måste ha
de råtta tendenserna

om

hon

skall bli

konservativ år klart icke onskvård

med en

år faktiskt envar
åsikter, antingen

han

hogern

gagn for

sitt

samhålle.

En

den svenska vårlden. Detsamma

i

och med sjålvståndiga och fasta

speciell tro

tillhor

till

eller vånstern.

Vad man

vill

ha år

- som den svenska undervisningens
skarpsinnigt utbasunerar - folk som

år predisponerade for foråndring.

men

foråndring for foråndringens egen

Inte foråndring av sårskilt slag

arkitekter

och administratorer så

skull.

de intellektuella

mål har

omsorg ågnats åt att skilja
rotterna från varandra. Den allmånna nedskåmingen

Vid stråvandet

efter dessa

stor
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av historien har varit en av metoderna.

de mest raffinerade påfund for
Våsteuropa.

till

Vad an de

offentliga skenmotiven for ett sådant steg

har konsekvensen visat

år just

en sådan

tiv.

Det kan sågas vara

har

man

att

A

nå dessa syften

att våsterlandet

båttre perspektiv

appellerar

till

på

Study of His tory har varit en av vår

inom den engelsktalande

stora bocker, åtminstone

-

bli verkligt effek-

tillåmpat ett slags forvrångd toynbeeism.

Arnold Toynbees verk
skap -

nodvåndigt krav. For

ett

tomrum, och det

sig bli ett kulturellt

som masskonditionering kan

stat

tillampats

avskara Sveriges forbindelselånkar

att

varit, så
i

Och inom denna har

borde slåppa

sig sjålvt

genom

osåkerhetens ålder.

på

efter

tids

vårlden. Dess bud-

sin egocentricitet

och få

mer akt på andra kulturer
Men Toynbee talar som en man av
ge

att

han kan roja en flåkt av ambivalens, men
meningen med hans livsverk år att han vill ge ett låkemedel for det
sjuka hos den civilisation i vilken han blivit fodd. Det finns bakom
Det

våstern.

skall

medges

att

hans forfattarskap en stolthet over våsterlandets makt och kulturverk
som år påtaglig; han har varit en av de verkligt få som lovprisat den
europeiska bourgeoisien, ”den måktigaste och uppfinningsrikaste klass

som vårlden någonsin
bee

att

till

ville att

och

till

ligtvis

som

så

många gor anvånda Toyn-

misskreditera våsterlandet år knappast forsvarligt.

att

forkasta den våsterlåndska kulturen år ett långt steg. Olyck-

har det

som Toynbee

framlagt såsom kritisk analys tolkats så-

smådelser, och det år det missforståndet

en pånyttfodelse,
bannelse av

ett

med Savonarola

men hans

samhålle.

våsterlandets forkastande.

stådda form

narnn har

Om

våsterlandet att soka sin

som

sdkte

i

vida kretsar tagits

Toynbee åstadkomma

alltfor ofta fått stå for

den sanna toynbeeismen år

sjal,

Det

som toynbeeismen

’T undervisandet”, heter det
for det

Han

våsterlandet skulle skaffa sig sinne for proportioner; dårifrån

for ett budskap. I likhet

till

som

skådat”. Att

så predikar

år

i

i

den falska toynbeeismen

Sverige.

inledningen

till

undervisningsplanen

ny a svenska skolsystemet, ”år det onskvårt

europeiska perspektivet”. Detta hånfor sig
det allmånna handhavandet av

upprop

denna forvanskade och missfor-

slagit rot
i

ett

en for-

till

alla

att

overge det våst-

mojliga

åmnen men

åmnet historia i synnerhet. I det
officiella forsvaret for åtgården har denna det lovvårda syftet att utrota nationalismen och fråmja vårldssolidariteten. Men resultatet blir
till

196

att

framskapa

bakvand chauvinism. Afrika och Asien

ett slags

fore-

an våsterlandet. Alla våstliga varden forringas, hur beundransvarda de an ar. Når familjeministern fru Camilla Odhnoff tillfaller viktigare

om hon

frågades

var europé, svarade hon:

”Hur kan

jag associera

mig med vasterlandet så lange barn mordas i Vietnam?” Och statsminister Palme svarar på samma fråga: ”Jag ser ingenting sårskilt hos
Florens, Paris eller Rom. Jag kanner mig mer hemma i Prag, Warszawa och Sofia; de år precis lika betydande. Den så kallade renåssansen?
Våsterlåndsk kultur?

Vad

En

betyder det for oss?”

med

gares rost: ”Jag kanner ingen speciell gemenskap

men

jag har stor sympati for Ryssland.

som Tjekov och

varfor. Forfattare

som angår
passar in

i

oss (svenskama).

vårlden”.

En

Rysk

liberal bokforlåg-

litteratur

Våsteuropa,

kan saga

om samma saker
om månniskan som

Tolstoj skriver

Det år problemet

konservativ universitetsprofessor såger att han

visserligen tycker det år roligt att resa

på kontinenten,

den honom mycket fråmmande och han år glad

att

men

likvål år

återvånda hem.

Steg for steg betraktar de bildade åldre svenskama Våsteuropa

något fråmmande, som
stor utstråckning

Europa
synder

visar en aktivt fientlig instållning.

trummats

gjort år att

ha

månniskor saknar och skulle

ett litet antal

medan de yngre

tillhora,

er

in

genom skolundervisningen

utnyttjat

andra kontinenter, så

att

som
vilja

Det har

i

det enda

att våsterlandets

på dess inneboende krafter. Associationsvågen
våsteuropeiska vården gjorts misstånkta och det som

straff at sig sjålva

har sedan alla

annars kunde utgora

ett politiskt

brydsamt arv har misskrediterats.

detta år sjålva grundskepsisen det viktigaste, skepsisen

uppfattning overhuvud, hånsynstagandet

till

mot

Av

våstlig

individen och den genuina

mot auktoriteter som institution.
Anfallet mot vasterlandet har understotts av massmedia, speciellt
skolradio och TV. Som redan framhållits har denna aggressivitet gjorts
misstron

respektabel

i

den internationella råttvisans

intresse

och

blivit

Men saken har inte
bytt om den. Genom

till

ett

sonande av europeiska forsyndelser.

vidgat den

svenska horisonten, den har bara

intresserad

uppmårksamhet på andra vårldsdelar och genom uppammandet av en

med avlågsna folk har den svenska isoleringen fordjupats och banden med grannarna på kontinenten avklippts.
Handel och ekonomi har inte kunnat verka som motgift. Expansionen
speciellt

glodande

solidaritet
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av den svenska handeln

med Vasteuropa och den

darav foljande kom-

mersiella oavhångigheten har inte åtfoljts av intellektuellt

narmande

kontinenten, snarare tvårtom. Utvecklingen har inte forlupit obe-

till

markt av omvårlden.

En

halvhjårtade narmande

når Sverige gjorde

sitt

marknaden, genom

att saga:

mer ån hundra

till

den gemensamma

år sedan

asiater

européer?”

verkligheten återgår svenskama bara

var inte

Bryssel en svensk,

”Ni som skulle vara så utmårkta

eller afrikaner, varfor år ni så dåliga
I

i

fransk diplomat hånade

till

Det

sin ursprungliga typ.

som europeisk

kultur infdrdes

i

en

den svenska undervisningen. August Strindberg var den
kulturens forstå exponent, och han blev den ende. Efter en kortvarig
smekmånad med våstern vånde svenska forfattare den ryggen och
bred strom

i

en våg av nationellt navelskådande, bragt till jåsning genom efterapande av ryska och amerikanska modeller. Genom att driva handlost åstad med de kapade trossama till Våsteuropa tar de svenska lefoljde

darna hellre

ett djårvt steg in

i

framtiden ån de återfaller

i

det for-

flutna.

Icke desto mindre kan

man

fråga hur foråndringen kunde ske så

snabbt och så smårtfritt. Det kan sågas

en

respektabel uppfattning

fullt

stans

der.

likvål inte segrat

aldrig informerat ett helt undervisningssystem

Sverige har den,

i

Och åndå har

om

också

i

forvrångd

i

någon annan-

i

Den

har

andra lander.

gestalt, segrat

utan hin-

det forefunnits avsevård beundran for olika former

av våsterlåndsk kultur bland svenskarna.
tårar

toybeeismen visserligen år

vårlden och fortfarande år foremål for kontroverser.

i

ånnu

Men

men

att

ogonen når de tanker på Goethe,

Gamla

Schiller

herrar får fortfarande

och Heine, och Balzac

och Victor Hugo har sina hogt aktade beundrare bland akademikerna. For mindre ån femton år sedan antogs och lårdes det, att Sverige
tillhorde våsterlandet och att våsterlandet var den båsta av alla tånkbara vårldar. Allt det dår år nu gånget och
har segrat och
bytta

till

Men

forbi.

Pseudo-toynbeeismen

tyeks ha slagit en kollektiv andlig kuller-

ett helt folk

klatschen av en intellektuell piska.

detta var bara

vad

man kunde

vanta.

Kovåndningen

kom

for

den var beslutad. Når vål en gång undervisningsledarna beståmt att
toynbeeismen skulle tillåmpas, så blev den det. Ett fåtal lårare som
att

hyste tvivel forholl sig tysta,
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men de

flesta

accepterade uppriktigt den

nya overenskommelsen. Det skulle ha varit ett socialt brott mot den
goda tonen och ett personligt forråderi att inte ha gjort det.

Med

detta

bekymmer når

åtanke forefaller det vara onodiga

i

fru

Alva Myrdal sager: ”Vi kommer inte att få vår nya skola forrån den
gamla lårargenerationen forsvinner och de nya tar over”. I varje fall
hade mot 1960-talets slut, når den nya skolan hunnit verka under fem
studentlårarna den erforderliga instållningen.

år,

undantag

få

efter

De

fogade

sig

med

vad skolmyndigheterna begårde. Vidare hade den

akademiska staben

olika slags undervisningsinstitut också fogat sig

i

den nya tingens ordning, regeringens order utfordes och det
fanns foga kritik och inga avfall från den accepterade sanningens linje.
efter

Det hade

blivit

i

praktiken omojligt att få en utnåmning

av lårare utan det ratta partimedlemskortet
tron.

Som

eller

statsrådet Ingvar Carlsson yttrade

”Skolan år socialismens spjutsudd”.
giska flosklerna alltfor hogtidligt.
truism: att

i

Man

i

åtminstone den ratta
skolbarn:

ett tal infor

behover

Vad han

utbildare

till

ville

inte ta

de ideolo-

såga var bara en

Sverige låraryrket år vad det alltid varit, helt

i

statens

ledband, inte bara betalt av staten.

Instångda

sin isolering

i

och utkastade

i

ett inellektuellt

vakuum

har de yngre svenskarna redan borj at visa indoktrineringens alla tec-

ken

eller

åtminstone nya beteendemonster. Bland den nya skolans pro-

dukter har fantasin kommit på avskrivning. Detta medger funktionå-

och många av dem vålkomnar utvecklingen, emedan de se
fantasin som omstortande och icke onskvård. ”Vi måste undvika upprerna,

muntrandet av de ungas inbillningskraft”, heter det

i

en

officiell lårar-

handledning. Chefen for en kemisk forskningsinstitution

håvdar

hans unga medarbetare saknar personligt

att

rådda for

att

hoja sig over gruppens genomsnittsnivå.

och ber

arbetet år

Samma

i

om

Stockholm

initiativ.

Om

De

någon

år
får

gå vidare på egen hand. Han frågar
anvisningar for det han nårmast skall gora. Och

fram något nytt år han
sin chef

i

allmånhet

resultat har

ovillig att

torftigt

och

fantasilost.

med andra ord

framtrått

i

Sverige

som

i

Sovjet-

ryssland och de israeliska kibbutzerna. Det låter sig mycket vål gora
att

forma barn

av kollektivet,

till

socialt vålanpassade varelser

men

och goda medlemmar

det sker på bekostnad av originalitet och initiativ.

Den saken har redan bor

j

at

oroa Sovjets undervisningsfolk och foror-
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saka offentlig diskussion, ty

om

ingenjorer saknar uppfinnaranda hotas

dårmed den ekonomiska framgången. Det har
analysen

i

Sovjetunionen

blivit fullkomligt klart, att det inte ar antalet

i

slut-

teknologiska

graduerade som råknas, inte ens kvaliteten hos deras grader, utan arten
av deras mentala processer. Svenskarna tycks icke av sig sjalva ha
betankt denna mojlighet eller ha befattat sig
just anforda.

Åke

Deras allmanna synpunkter uttryckes

som

Isling,

med exempel som de

TCO:s

ar chef for

ratt

adekvat av herr

undervisningsavdelning och med-

lem av de regerande kadrerna inom arbetarrorelsen.
”Vi har inte overvagt den frågan”, sager han, ”eftersom den ar rent
hypotetisk. Jag ar fullt beredd medge att det kan ligga något i det,

men

det beror inte Sverige,

de stadium. Vi år

De

ningar.

varje fall inte på utvecklingens nuvaran-

i

inte intresserade av uppfinningar utan

stora originella framstegen gors utomlands,

av tillåmp-

och

vi

beho-

ver bara vara kapabla att utnyttja dem. Vi behover teknologer och

behover

dem

i

visst antal.

ningsmojligheter

hover tekniker

Och om

tillråckligt,

men

vi

bara utvidgar våra undervis-

ska vi också få vad vi behover. Vi be-

inte originella forskare.

Vi måste ha

folk

som kan

ge samhållet vad det begår.”

Den

sista

meningen uttrycker

ningens syften. Det
tion, ”att

ett

annat av den svenska undervis-

anvånda herr Mobergs mer exakta definiforse arbetsmarknaden med vad den behover”. Detta jåmte
år, for att

den oppet erkånda onskan att forma en ny sorts månniska utgor
mets tvillingmål, i lika mån skolans som universitetets.

syste-

En

utvald regeringskommitté har sedan borjan av 1971 arbetat på
att gora all undervisning yrkesbetonad. Skoloverstyrelsen, universiteten och Arbetsmarknadsstyrelsen har varit representerade.
låg ingen intressekonflikt, alla tre var overens

om

syftet.

Det fore-

De

befatta-

med genomforandet av den allmånna taktiken (som
redan genomdrivits) utan bara med utrotandet av bekymmersamma detaljer. Så kånde man t.ex. som en oegentlighet att det fortfarande

de

sig

dock

inte

lyxåmnen vid universiteten. Det var sådana utan påtaglig yrkesbetonad nytta, såsom vissa filosofikurser, konsthistoria samt
klassiska språk och litteraturer. Det nedskars till forefintliga behovs
fanns kvar

s.k.

låga troskel under fullfoljandet av ett strångt nyttobetingat mål. Det
gållde alltså bortopererande av skavanker från systemet.
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Den

svenska metoden utgor

klusivt yrkesmåssig syn

raffinerande av en ex-

ett ytterligare

på undervisningen. Ett

undvika bristan-

satt att

de kvalifikationer for levebrodets fortjånande hos

dem som låmnar

meddela yrkestråning mer eller mindre slumpartat i hopp
om att bara tillgång finns så skall denna alltid på något vis svara mot
efterfrågan. Optimism av det slaget ligger inte for svenskens natur. I
skolan år

att

har undervisningssystemet

stållet

olika kunskaper och fårdigheter

blivit så anpassat, att tillgången

kan varieras

framtida efterfrågan. Naturligtvis beror
pålitligt

skådande

Vad

valet.

i

overensståmmelse

det forstå betråffar år Sverige vålforsett
institutioner,

med

framgång av

ett dylikt syftes

framtiden och en godtagbar metod

forhandsberåknande

att styra

yrkes-

med ekonomiskt

och regeringens planeringsmakt ga-

ranterar (ibland) att deras profetior går
tillåter

i

på

i

den centraliserade ledningen av

uppfyllelse.
all

Och i andra hand

undervisning

ett effektivt

koordinerat styrande av yrkesvalet.

yrkessammanhang som enhetssystemet
visat sig så effektivt. Med skolbarnen från alla olika områden samlade i en enda stor enhet år det lått att leda och vål ja ut. Ett barn år
inte vid tidiga år domt till den ena eller andra formen av utbildning.
Systemet ger mojligheter åt alla och gor effektivt bruk av undervisDet år

alltså just

(och bara)

i

ningens råmaterial. Yrkeshandledning år obligatorisk och det finn s
specialister

dårskolan

i

de

som

flesta skolor.

leder

till

Trådets krona år den akademiska sekun-

universitetet. I Sverige år

den

serad på valprincipen. Intagande dår avhånger av

och poången

De

såtts

frivillig

ett

och ba-

poångsystem,

genom en examination på nårmast foregående

nivå.

poången varieras från år till år i anslutning till tillgången på platser. Om de lediga platserna år alltfor få, går poångsiffran upp, och omvånt. Poången år relativa, vilket betyder att de
erforderliga

anger lårjungens standard

i

forhållande

sålunda reglerar minimivårdena for intråde
lig

klassen.

till
i

Genom

att

man

gymnasiet kan en låmp-

proportion av sokande faststållas for hela landet och antalet nyin-

trådda justeras.

Två

aspekter av systemet år vårda att notera. For det

om

godkånd eller underkånd i
examen. Det som fdrr kallades att bli godkånd år ingen garanti for
intråde; når underkånnandets brånnmårke tagits bort kvarstår bara de
låga poången. Når examen tagits anses lårjungen ha slutfort sina stu-

forstå år det inte långre frågan

att bli
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dier.

For

att

sedan

bli

intagen

over en viss kunskapsnivå.
tigt att tillhora

en hogre skola måste han hoja

i

Men

då måtten år

relativa år det fordelak-

en klass av det lågre genomsnittet, eftersom det år de

såmsta eleverna, hur dessas anlag och skicklighet ån
monstras.

De som

examen våxlas over

inte tar

dårest de inte redan forut overtalats att gå dit av

kan enhetsskolan

mekanism

vad råmaterialet
Tilltrådet

i

hånder

råtta

for sortering av de

Och som

bli

må

vara,

ut-

yrkesutbildning

till

På

fri vilja.

en effektiv och

som

så vis

relativt smårtfri

unga och uppnående av båst anvåndning

betråffar.

det år

till

sig

med

skolorna så år det också

med

universiteten.

de begårligaste och dårfor svåråtkomligaste åmnesgrup-

perna, såsom medicin, ingenjorsvetenskap och psykologi, år reglerat

på nåstan samma sått som det till gymnasierna. Och åven hår, i den
hogre undervisningen, finns en obonhorlig, centraliserad administration.

De

svenska universiteten styrs av

Universitetskansleråmbetet. Detta har absolut

och akademisk oavhångighet år

ett

regeringsorgan,

ett centraliserat

makt over

universiteten,

okånt begrepp. Universiteten skotes

direkt av staten: det år så politikerna vill

ha

hångighet”, såger herr Moberg, ”år oforenlig

det.

med

” Akademisk oavett

modernt under-

visningssystem. Universitetens syftemål uppstålles av samhållet, och då

samhållet ger det ekonomiska stodet har det både rått och plikt att

måste passa

styra

och dirigera deras

aktivitet. Universiteten

dem

anvisade platsen

det allmånna undervisningssystemet.”

i

in

på den

Det finns en radikal skillnad mellan hur fakultetema behandlas i
Våsteuropa och i Sverige. I Våsteuropa år akademistaten regenterna
och administrationen (åtminstone

teoretiskt) dessas tjånare.

svenska systemet betraktas administrationen
sorerna

som

dess tjånare.

Och

som

Men

i

det

regenten och profes-

som vid ett
som skoter en

administrationen år inte,

engelskt eller amerikanskt universitet, en organisation

oavhångig enhet utan bara en gren av den

civila landsstyrelsen.

Alla professorer utnåmnes direkt av regeringen, och det egna universitetet

har ingenting

att

såga

till

om

vid vaiet. Kanslersåmbetet

Stockholm forbereder nomineringen och kabinettet stadfåster
Kanslern, en hog

med en
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civil

åmbetsman

till

rangstållning och

makt

i

vaiet.

likvårdig

generaldirektor, år hårskare over Sveriges samtliga universitet.

Hans utnamning

år politisk, vilket

sin tur

i

medfor

att lårostolarnas

samma åsikter som regeringen. Detta år livsviktigt
som har att gora med samhållets utformande och diri-

innehavare hyser
vid professurer

gerande, sårskilt undervisning, ekonomi, sociologi och politik respekti-

ve statsvetenskap. Det år av intresse notera,

om

hithorande

vårldsåskådning

Då

åmnen
i

åger eller

undergivna

staten.

all

som når toppen

in-

varje fall foretråder en likriktad

i

overensståmmelse

de sålunda saknar

att folk

med

arbetarrorelsens.

autonomi år universiteten helt och

Professorerna utses av regeringen

men

hållet

docenter

och lektorer av Kanslersåmbetet. Detta åmbetsverk skoter faktiskt med
laga rått universitetens angelågenheter in i minsta detalj; dess styrande år
get,

visst inte

begrånsat bara

till

utnåmningar av lågre

Budinom åm-

lårare.

anslag och forskningens ledning och overvåkning ligger

betets absoluta jurisdiktion. Alla kurser, studieplaner, examinationer

och sjålva innehållet

i

forelåsningarna beståms dår.

Central styrelse bidrar sjålvfallet

till

ska undervisningsmyndigheternas sått
resurserna att undervisa

i

effektivitet.

Enligt de sven-

att se år det klart sloseri

samma åmne på

olika

satt.

Det

med

skulle, sa-

kunde foredra det ena universitetet
framfor det andra enbart på grund av en speciell akademisk stil, medan det år vida rationellare att låta kursema over samma åmne ha
ger de, betyda att studenterna

exakt lika innehåll och meddelelsemonster, så

att

de intrådessokande

kan fordelas på de olika universiteten utan forutfattad mening. Idealiskt vore att kunna overgå från ett universitet till ett annat utan att
mårka skillnaden. I praktiken år detta ånnu inte bokstavligt mojligt,

men myndighetema

stråvar

med

Alla hogre låroinstitutioner

i

orubblig seghet

mot

ett

sådant mål.

Sverige år inte annat ån grenar av en

enda organisation och dirigeras utifrån. Det gåiler likavål de gamla
universiteten i Uppsala och Lund som de modema i Stockholm, Goteborg och Umeå. Kanslersåmbetet har genomfort likriktning i studiekurser och undervisningssystem. ”Det vore dåraktigt”, såger

Hans

Lowbeer, universitetskansler vid tiden for reformen i slutet av 1960talet, ”att tillåta någon variation. Vad skulle hånda om man hade två

som åtnjutit
så olika undervisning att de saknade gemensam grund? Hur skulle de
.”
kunna tala med varandra? Och så situationen på arbetsmarknaden
graduerade,

låt oss

saga från Goteborg och Stockholm,

.

.
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Den

allvarligaste

invåndningen mot universitetens oavhångighet en-

den svenska uppfattningen ar att det skulle tillåta dem att sjålva
bestamma vad de undervisade i. Handledningar har utarbetats for att
producera examinerat folk i systemets avbild. Nationalekonomi, for
ligt

att ta

ett

exempel, meddelas

med

den svenska

syfte att framstalla

blandade ekonomin som enda godtagbara norm. På 1960-talet, når
den officiella doktrinen gick i riktning mot storre statlig kontroll,
foljde universiteten snållt efter.

Med

intresse

kan noteras

om

ska systemet framstålldes såsom liggande på ena sidan
delare

med

kapitalistvårlden

att det

sven-

en vatten-

Det var uppenbarligen i
mellan Sverige och kommunist-

på andra

sidan.

den framstållningen mindre skillnad
staterna ån mellan Sverige och våsterlandet.
Meddelandet av undervisning fick klart marxistisk

fårg.

Ett bra

exempel utgjorde forstå årskursen i nationalekonomi for Stockholms
universitet låsåret 1970-71. Kapitlet om USA foreskrev som textbok

The Age

of Imperialism av en marxistisk forfattare vid

namn Harry

Magdorff. Kursboken var påtagligt tendentios och syftade mot nedsvårtande av hela det amerikanska systemet. I något mindre grad blev
hela den ovriga våstvårlden behandlad på liknande satt. Men det viktigaste var att framstalla dollarimperialismen

nuets faror, något

som råkade vara

partiets

som den
och

i

allvarligaste av

viss

mån

också re-

geringens uppfattning.

Den

svenska undervisningens omvandling

till

ett

uteslutande yrkes-

utbildande system under statens ledning har nodvåndiggjort genomgripande och komplicerade foråndringar av universiteten. Ett teknologiskt

samhålle kraver inte bara teknologer.

Som svenskama

for

långesedan upptåckt år dessa inte ens nodvåndiga som majoritet for en
modern stats riktiga fungerande. Lika nodvåndiga år lårare, ekonomer,
administratorer, sociologer och planerare

maskinskotare utan vilka

ett

-

kort sagt alla de sociala

moderat samhålle

inte

kan

dirigeras.

Och

så blev vid 1960-talets mitt det svenska universitetssystemet reformerat

i

syfte att tillhandahålla

Filosofiska fakulteten,

de erforderliga specialistema.

som

i

Sverige innefattar alla

åmnen

vilka

forekommer vid de tekniska hogskolorna och som forr i vårlden
var en skola for åmbetsmån, hade av håvd avsevårda variationer i
studierna. Som fallet ånnu år vid de flesta våsterlåndska universitet
inte
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man från det allmanna till det speciella, dvs. nykomlingen bo rjamed ett stort antal amnen och specialiserade sig når han narmade

gick

de

examen. Svenskarna har nu vant detta schema upp och ner: numera måste svenska studenter specialisera sig redan forstå året for att
sig

kunna forbereda

sig for ett yrke,

som erkånnes som sådant av Ar-

betsmarknadsstyrelsen.

Det vore

att

gå for långt

om man

trodde

att

också de petnoga

svenskarna kunde para ihop vartenda forefintligt yrke

ha vidgat urvalet

versitetskurs. Frånsett allt annat skulle det

for att begrånsa det,

som

de erkånda yrkena

sjutton

i

med en
i

uni-

stållet

ju var reformens syfte. I stållet uppdelades

huvudgrupper

enligt

Arbetsmarknadssty-

och mot dessa grupper svarade
sjutton tillåtna åmneskombinationer. Studiema år vad man kallar målinriktade, dvs. de våljes inte for att tillfredsstålla studenternas onske-

relsens officiella klassificeringssystem,

mål utan

for att fylla kraven hos något

åndamål. Låt oss

mer

mindre

eller

realistiskt

några få exempel. Att studera historia under
forstå året innebår med nodvåndighet att man våljer lårarens yrke;
ta

ingen annan mojlighet år tillåten emedan Kansleråmbetet och arbets-

marknaden

beslutat att inget annat yrke behdver sagda åmne. Fol-

jande års studiekurser låmpas automatiskt efter detta antagande. Eller
man kan tånka på den kurs som år kånd vid alla svenska universitet

som
jar

nr 6 (likriktningen stråcker sig

med

de

till

nationalekonomi, juridik och

futilaste detaljer).

statistik

som år starkt efterfrågade av
ekonomen och samhållsplaneraren.

slags specialister

samhållet:

Den

bor-

och framskapar två

staten for det svenska

Idealet vore att studentema helt berovades sin frihet att vålja
efter låmplig testning utplacerades

på sådant

vis

och

bland studiekursema

på yrken kunde justeras med ledning av efterfrågan. I
praktiken har de svenska myndighetema valt en våg att uppnå samma
mål genom ett system av påtryckning utan direkt tvång. Forst och
att tillgången

fråmst verkar kursmonstret

mån

i

kanalisering från borjan

med

sig sjålvt
till

automatiskt

slutet.

Det

ligger

mot

i

riktning

i

tingens natur att

all-

inom en genomsnittlig universitetsutbildnings sammanpressande tidsschema. Det normala år att om en
student visar låggning for mångskiftande studier, han arbetar på sådant

intresset

sått

i

tiden begrånsas också

borjan for

att

senare koncentrera sig på något

som

tar

hans

in-
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tresse

anspråk

i

som

eller

påtvingats

honom av nodvåndigheten

att

Om

han blir tvingad att specialisera sig
red an som nyborjare tenderar han till att fortsatta i det spår han fått
examinatom.

tillfredsstalla

sig tilldelat, ty

Vidare

kommer en

rentav ångslig
likt att

åven

som tvingas
kommande yrke,

student,

snåvt inrutat

ett

till

begrånsningstendensen år ju lika tillåmplig

som

att

kanna

sig

resultat av sin åtagna forpliktelse.

i

hans

fall.

anslutning

instångd och

Det år osanno-

sina intressen under universitetskarriårens gång,

han kan vidga

om

vålja sina studier

i

myndigheterna

något storre valfrihet på

tillåter

ett

senare

stadium.

Men

andra och mer sjålvfallna påtryckningsmedel har tillkommit

i

det svenska systemet. Sedan universiteten blivit rigorost och exklusivt

yrkesutbildande, år det logiskt att
obligatorisk.

I

men

skiljelinjen år dunkel.

godkånda av en

byte av kurs år omojligt.
ett

under forstå året

man

sin tur

yrkesvågledningen gjorts

verkligheten foreligger en kombination

handledningen,
sina kurser

i

med

studie-

Alla studenter måste få

studierektor, utan vars tillstånd ett

Då

ett dylikt tillstånd inte

år lått att få, blir

nåstan dodsåkert oåterkalleligt.

tråffat val

om-

Om

anpassar sådana overtalningsmetoder efter Arbetsmarknadsstyforslag underhjålpes

relsens

foringar mellan sagda styrelse

ledningen dverensståmmer

den folkliga planeringen. Intima rådoch universiteten åstadkommer att hand-

med

statens politik.

som en civiliserande faktor har
den uteslutande som en rent praktisk upp-

Uppfattningen av undervisningen
slopats.

Numera

finning

i

ett

betraktas

teknologiskt dominerat samhålles tjånst. Myndigheterna

medger oppet och
tioner måste ses

faktiskt

som rena

hånsyn

enda de

tar

For

ån en gång

att

med

till

ett slags stolthet att

deras låroinstitu-

undervisningsfabriker. Produktion år det

och kvantiteten år deras enda bedomelsenorm.

Moberg: ”Vad

citera herr

vi sysslar

med

år att

på så satt som resurserna
exploateras från barntrådgårdsstadiet uppåt. ”Vi måste sprida undervisningen på bredden”, såger Moberg. ”Forr favoriserade vi begåvade

fråmja ekonomisk effektivitet”.

barn och gav for

som

vi

lite

det år

stimulans åt genomsnittet. Foljden blev

nu måste soka

Det har

Och

ratta

ett sloseri

till.”

blivit officiell taktik att

uppmuntrande av utomordentliga

talanger år rent odslande, då det koncentrerar for stora anstrångningar
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månniskor.

Den

alltfor få

ett

begåvat barn har ekonomiskt

många

att

hjålpa fram

ån

om

som nedlåggs på

energi

till

sett

mindre

effekt

den

ut-

godkånda åndamålet år
att extrahera de ororda duglighetsreservema ur skolbarnens normala
massa. I praktiken negligerar lårarna mera begåvade barn for att koncentrera sig på de mindre begåvade. Det finns inom Skoloverstyrelsen
en åsiktsriktning som har agiterat for att man skall aktivt handikappa
de talangfulla eleverna i jåmlikhetens intresse. Det medges allmånt i
spriddes bland

lika

mån

genomsnittselever. Det

bland lårare som undervisningsfunktionårer,

systemet uttånkts for medelmåttoma,

pas

medan de

”Ett intelligent barn

eller straffbelåggs.

det svenska

att

intelligenta

handikap-

ordna saker på

vill alltid

egen hand”, lyder den vanliga forsvarsformeln.
Detta skulle grånsa

varde på

originalitet.

det svenska, dår vad

till

Men
man

sjålvmord for varje samhålle
det år fullt begripligt
vill

ett

i

som

såtter

samhålle

som

ha bara år den lydige administratorn

och uttolkaren av andras upptåkter.

”Du skona

terminologin från

I

nya vårld” år det intelligensnivåerna Beta plus och hogst eventuellt
kanske Alfa som år onskvårda,

men

avgjort inte Alfa plus.

Vid sidan av de rent ekonomiska skålen for universitetsreformen
och kursernas begrånsande fanns också betydande sociala skål. Herr

Moberg ån en

gång: ”Undervisningens expansion och den stigande ef-

på examinerat folk måste

terfrågan

studenttyp.

Denna

skulle

komma

tillfora universiteten

en helt ny

från den lågre medelklassen och ha

en ny social bakgrund, utan akademiska traditioner

nad åt sig sjålv skulle en sådan student
samt benågen att revoltera”.

i

hemmet. Låm-

lått bli forvillad

Uttalandet ådagalågger ett visst forutseende. Herr

och besviken

Moberg

ger hår

uttryck for de svenska undervisningsreformatorernas hogst privata re-

sonemang, når de formulerade sina planer på 1950-talet och vid 1940talets slut. Det var nåstan två årtionden fore de epidemiska studentorolighetema och de franska ”håndelserna”

komma

i

maj 1968. Vi måste

ihåg att det var på en tid då de oexaminerade utgjorde en

synt låtthanterlig månniskogrupp, instålld bara på att ta
i

nodfall

med

ångutslåppande såkerhetsventiler

i

de

såll-

examen och

politiskt oskyldiga

metodema ”fruntimmer” och ”supning”.

Genom

tvånget

att specialisera sig

på

tidigt

stadium skulle studen-
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terna besparas den begynnande ovisshetens forvirring och nodvandig-

heten av

på

Vidare antogs

att sjalva fatta ett beslut.

universitetens yrkesutbildande natur och

att

genom

tack vare kravet

att

man

spelade på

såkerhetstankens anfåktelse eller rattare skråcken for dess framtida
forlorande den nyvordne studenten skulle

ning och dirigerande.

Och

mer mottaglig

bli

for led-

så blev det också.

Det var ett av skålen till att de svenska universiteten klarade sig
undan så lått vid 1968 års studentoroligheter. Det forekom någon oro
bland de sociologistuderande
skrivas

inhemska motiv ån

ett tiHfålle

om

utsånde svensk

ett

Stockholm,

i

men den måste mindre

till-

efterapande av utlåndska forebilder. Vid

TV ett långdraget och romantiserat program

dagens studentupplopp

i

Paris.

Ungefår två timmar dårefter var

gång på Stockholms gator med krigsrop
och i all hast hopsmorda banér som tydligt kopierats på ljud och bild
som de upplevat och absorberat från det lilla TV-programmet ett par
upphetsade studenter

timmar

i

full

tidigare.

Någon mer

varaktig oro har inte forekommit, mojligen

med undan-

ny vånsteragitation bland sociologi- och lårarkallsborjan inom en stridbar kårngrupp 1968 blev stock-

tag for åtfoljande
studenter.

Med

holmsstudenterna

i

sociologi

i

samlad klunga helomvånda
f olja

undvika obehagligheter, hår var det bara

neo-

makt over representa-

marxistiskt tånkande. Marxister skaffade sig

tionsorganen. Det blev nodvåndigt att

till

uppstållningsorder for att

att

marschera med.

Om

nå-

gon vågade ignorera den stil i klåder och frisyr, som imiterats från
Fidel Castro, blev han bojkottad som icke onskvård reaktionår. Atmosfåren var så laddad att studenter med moderat klådsmak (och
instållning) fann sig tvungna att låmna sållskapet och vålja ny studielinje.

Kanske år oro en oriktig beteckning for det som skedde. Den nya
vånstem onskade inte schism utan foråndring. De understoddes av de
flesta bland de akademiska lårarna, då utvecklingen av en radikal
studentkår sammanfoll
lårare, vilken
(eller

med

en generationsvåxling bland studentemas

hade marxismen

beledsagades av)

ett

i

sitt

till

slopande av den ortodoxa amerikanska so-

ciologin,

som

”officiell

våsterlåndsk” undervisning.
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slåptåg. Agitationen ledde

forut inforts,

som kunde kallas
infordes en mer radikal

och awisandet av
I stållet

allt

undervisning och extremt vånsterorienterade textbocker dominerade.

Det ar oklart i vad mån allt detta ar kåtteri och i vad mån det godkånnes av myndigheterna. I varje fall svar det ingalunda mot socialdemokratins vånstervridningsmål.

Och genom

att

avstå från att un-

dertrycka rorelsen bekråftade regeringen sin taktik

exploatera

att

studentradikalismen for sina egna syften.

Inom

sjålva forskningen har kontrollen av universiteten

randet av rigorosa finansiella åtgårder gett staten

om

absolut grepp

avlagger rapport direkt

ken på

åmbetet, administrerar

godkånnas

till

medan

alla falt,

En

samtliga verksamhetsgrenar.

statsministern, beslutar

ett

kommitté, som

om

forskningstakti-

beslåktade organ, sårskilt Universitetskanslersi

detaljerna. Varje sårskilt projekt

centralt innan det

sjålva

genom

kan igångsåttas

i

en offentlig

antalets reducering,

all

om

ningen.

men

aktivitet

Når

om

forskning. Så viktig anses

versitetens forskare

kan

aven

i

med de

Detta låter

i

institution,

centralt.
att

forst

Smarre

handhavandet

detta inte alltid ligger

måste forståndigas
Sverige

i

att

denna makt

i

vara, att uni-

avvisa varje utlåndsk anso-

syfte att tilltåppa alla luckor

speciella omståndigheter foreligger

endast

måste

Sådant fråmjar regeringens direkta dirigerande av

avsikten.

praktiskt taget

det nårmaste

liten

och på samma satt måste samtliga anslag beviljas
planer avvisas och de stora favoriseras, med resultat
forenklas

i

och info-

i

overvåk-

kan undantag goras

centrala myndigheternas tillstånd.

hog grad som nyheter från Utopia. Ett av problemen

i

den moderna forskningens invecklade labyrint år hur man skall distribuera resursema och utnyttja tillgångarna. Dubbleringar år bara de
mest påtagliga av de sloserier som kan undvikas genom centraldirigering

- och

Sverige har faktiskt lyckats forverkliga det sista målet

Utopia. Staten dirigerar

all

forskning av någon

som

helst betydelse.

Privata institut finns inte och den privata industrin sysslar bara

produktionens forbåttrande och konkurrerar

kommunikationerna med regeringen av sådan

mål

i

Då

allmånhet

inte.

i

Men

med

också dår år

art att officiella

bnske-

villigt tillmotesgås.

regeringen har det hela under fullståndig kontroll framkallar den

svenska forskningens former bilden av regeringsavsikter.

med har den

Till att

borja

rena och oberoende forskningen slopats, och tillåmpande

forskning år den enda godkånda varianten. Arbete på tekniska fram-

14
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steg har inskrånkts

som

forskningar,

till

formån for sociologiska och utbildningsmåssiga

sysslar

med

kontroll over månniskor. Detta sker fullt

medvetet. Teknologien har hunnit forbi de manskliga institutionerna

och for

att

gora

ratt

bruk av det

vi

har kravs kompenserande framsteg

på månniskoplanet. Det år inte teknologiska upptåckter man vill ha
utan nya sociologiska sådana. Nya metoder for att kunna lånka och
skota en befolkning erfordras for att kunna tillåmpa vetenskapens och
industrins formåner.

område som en klok hårsoppet bekymmersamt om expertuppfatt-

Vetenskapliga framtidsprognoser år
kare bor kontrollera. Det år

ningen motsåger den
vårdighet

i

tvivel.

gorandet av något,

Det

det så!”

officiella politiken, ty det såtter regeringens tro-

Omvånt skånker låmpliga orakel okad styrka åt
så att det blir som i den bibliska frasen: ” Varde
den svenska rege-

år dårfor inte ågnat att forvåna att

ringen tagit steg
tiden.

ett

i

riktning

mot

exploatering av forutseendet

Når Svenska Ingenjorsvetenskapsakademien

tande av

ett futurologiskt institut

i

fram-

foreslog uppråt-

gjorde regeringen invåndningar eme-

dan det skulle ha betytt upptrådandet av en oavhångig korporation.
I stållet utnåmndes 1971 en officiell undersokningskommission for att
studera futurologiens utveckling i Sverige. De direktiv kommissionen
fick visade att statlig ledning var yttersta målet.

En kommentar
Palme

till

kommissionens arbete av statsminister

Olo-f

den svenska regeringen betraktar futurologien mindre
som forutsågelse ån som manipulation. ”Utlåndska projekt”, sa han
når den futurologiska institutioinen grundades, ”dirigeras av militåra
och industriella intressen (han tånkte på Amerika som ”tånkte stridsvisar att

vagnar” på Rand-korporationens linje; detta uttalades visserligen inte
oppet, men insinuationer spelar en betydande roll i den svenska politiska

rustkammaren och kan

suggestionsformågan ån

till

bli

vida verkningsfullare

om man

genom

sin appell

Det

år dårfor

sagt saker rakt ut).

alldeles naturligt att studier over framtiden influeras av

speciella

onskemål som ger orderna”. Herr Palme var

av

bort dirigerandet, dåremot av att det

att få

ville

vare

sig

ha utlåndskt inflytande

inhemsk konkurrens, utan
tillbaka utgjort
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i

kom

de personers

inte intresserad

ratta hånder.

Han

den svenska futurologien

eller

statlig kontroll.

i

Det har också sedan en

en socialdemokratisk princip

att

tid

forskning av alla slag

maste underordnas de politiska mål som uppstållts av regeringen.
Exakt samma sak foreslogs av det ryska kommunistpartiets sekreterare

Leonid Breznev på 24: de partikongressen 1971.
Det kan synas underligt att en demokratiskt vald svensk regering
skulle med en despotisk rysk regim dela målsåttningen av den veten-

Men

skapliga oavhångighetens nedskårning.
derligare år att det inte varit

och då mumla for

sig sjålva,

servationer offentligt.

kommer

fåltet

Den

någon

offentlig

men de

foredrar att inte uttala sina re-

som banar

kritik

lilla

vad som tycks ånnu unprotest. Forskare kan då

i

Sveriges

fall inte att

att

oppna

som

dirigerar.

oavhångighet år något

intellektuell

Ur den synpunkten

forskningen år dirigerad utan

snarare år kapitalisterna ån folket sjålvt
trycket

till

från vånstern och gåiler inte den intellektuella oav-

hångigheten, utan vilka kommissarierna skall vara.
sett år felet

våg

sig

man

Man

att det

får in-

inte begriper.

Faktiskt påminner frånvaron av protest
tvångstroja

mot den svenska forskningens
den spanska inkvisitionen. Under de nåstan fyra år-

om

hundraden, som denna speciella institution fanns
tiskt taget
sått,

detta

inte åtnjot

Som

ingen kritik
till

ronte den prak-

hemlandet, varken forstulet eller på annat
de personers fortvivlan som sokt bevisa att inkvisitionen
i

overvåldigande folkligt stod.

ett urskiljbart

politiska

till,

monster

i

den svenska ekonomin foreslår den

och sociologiska forskningen

att

endast de projekt befråmjas

som direkt understoder regeringens syften och partiets program. Den pedagogiska forskningen koncentreras till ett konditioneoch

tillåts

rande av barnen
har avklarats

i

handla och tånka kollektivt; en god del av arbetet
forvåg genom den tvångsmåssiga skolundervisningen.
att

Sociologisk forskning tenderar

och soker allmånt medel

att

mot

ett

beteendelåra

forandra folket

genom

att

i

Pavlovs anda

begagna

sig

av

miljon.

En

en kriminologisk undersokning engagerad herre foreslog en
gång hjårntvått, och det var på håret når att han fått forslaget igenom.
i

Utvalda fångar skulle hållas på indragna ransoner och alltid få sin
mat av en speciell vakt for att på så vis få till stånd intim kontakt med
denne. Når sedan måltiderna gjordes rikligare skulle ett slags avhångig-

upp som gav vederborande vakt mentalt grepp på fången,
slutligen skulle rehabiliteras genom suggession. Poången i histo-

het byggas
vilken
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rien ligger
vilket

tet,

de

att

i

hogste chef gillade experimen-

statliga fångelsernas

stoppades

i

sekunden enbart av fruktan for omedelbara

sista

etiska invåndningar gjordes inte; det

Några

politiska konsekvenser.

men

beslots att forsoket faktiskt skulle goras,

forst

når den allmanna

opinionen var mogen.
Ibland kan forskningen eller

anvandas for
talet

kånde

grova politiska åndamål. Vid mitten av 1960-

relativt

att ta

speciellt exportspårren

regeringspartiet, dr

avstånd från eller bortforklara efter-

kommunistblocket.

till

om

huvud och

synnerhet.

detta

i

tillgång

till

Han

egna uppgifter påvisa

att

vålkånd intellektuell

fick statsanslag for

arbete och

sitt

I

avhandlingen

han

ville

som

enligt

svenska regeringen varit foremål for ameri-

ett slag

Genom

fallet

i

som

tycktes frita Sverige från allt ansvar.

form av en akademisk

ansvarsforbindelse.

Det

uppnådde man
behova ådra sig

tes

trovardighet av officiella statshandlingar utan att
officiell

dårfor skriva en

tillåts

statshandlingar och kabinettsprotokoll,

kansk påtryckning av
framlågga

kriget,

av ekonomiska forbud over-

ineffektiviteten

annars var spårrade for allmånheten.

att

En

Gunnar Adler-Karlsson,

doktorsavhandling

fri

bast utnyttjade anti-

amerikanska påtryckningarna under det kalla

gifterna for de

dessutom

som då som

svenska regeringen,

sig

amerikanismen, nodsakad

i

varje fall den akademiska lårdomen

i

finns också en del

som

tyder på att

Adler-Karlssons avhandling fick den onskade effekten på allmånheten.

Undervisning och forskning har sålunda båda exploaterats for
statens

fylla

och

partiets behov.

I

att

det overvåldigande flertalet fall

accepterar folk systemet. Studenterna foljer sina yrkesutbildande direktiv

och underkastar

sig universitets grupporganisation.

planerarnas Vision ibland vacklar och slår

att

fei.

Alltfor

Det medges

många

stu-

denter sviker forvåntningarna på grund av bristfållig skolning; produktionen av examinerat folk får
t.ex.

år

blev stort overflod

dock

knotar

i

ett fåtal

att

de

flesta

tysthet;

på

lått

lårare

en icke avsedd slagsida, så

mot

1960-talets slut.

akademiker undergivet fogat

andra skaff ar

sig att

gora

simulerar rått politisk instållning

som

till

sig.

Det

En

att

det

viktigaste

del kanske

blivande apparatchiks;

fråmjande av sin karriår.

Det år underkastelse långs hela linjen.
Undervisning och forskning år anmårkningsvårt konsekventa och
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likriktade

i

Sverige.

De

undervisningen skall brukas
lost prat.

Summariskt sagt

lagts for att tjåna det

till

att

brutit

partiet sager att

forandra samhållet, så år det inte

svenska undervisningssystemet om-

'har det

nya samhållet. Det reducerar individualiteten och

soker framproducera socialt vålanpassat folk

Det har

och

visar att når regeringen

upp de gamla

med

lojalitetsmonstren,

kollektivt tånkesått.

och

i

stållet for att

acceptera lårare, foråldrar och den forut hårskande klassen av for-

mogna och industriella underkastar sig den nye svensken ett kollektiv,
som regeras av en diktatorisk klick. Det motarbetar originalitet och
oberoende och uppmuntrar villigheten
den terna

låter sig

utan vidare uppskiktas

och begagnas

tioner

att tjåna statens intressen. Stu-

till

lagarbeten

som

i

studielinjer

foreskrivs av

och

klassifika-

myndighetema.

den teknologiske utan den sociale manipulatorn som blivit
det mest eftertraktade bland yrken. Och over alltsammans år det sam-

Det år

inte

hållet,

gruppen, kollektivet

som

for spiran.

"Teknologi”, såger statsrådet Moberg, ”kråver

kånner

att

de forlorar for mycket

Det finns inget skål

Men

att betvivla

undervisningen år bara

ett

om

ett kollektiv.

Folk

de utvecklar sin individualitet”.

hans ord,

i

av medlen

skorna for kollektivet. Vi skall nu overgå

varje fall inte
att
till

i

Sverige.

konditionera månni-

andra och lika over-

tygande och såkra instrument.
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Miljokvarnens måld

12.

Det behovs ingen
påverkas av

sarskild filosofi

omgivning.

sin

Men

till

for att inse

hur manniskor

endast en bergfast overtygad beha-

medvetet soka omforma personligheten genom

viourist skulle

andra månniskans hemvist. Ryssarna har naturligtvis gjort
revolutionen har de placerat samtliga medborgare

många av dem på landsbygden också

i

i

att for-

så.

Sedan

stådema och

stora lågenhetsblock, inte bara

for att det underlåttar spionerande

och kontroll, utan emedan en sådan

levnadsform kan anvåndas

fråmja kollektivt tånkesått. Omvånt

till

att

har privathusen (frånsett dachas for de privilegierade)

emedan de fråmjar
boendet

i

bannlysta

borgerlig individualism. I sig sjålvt år naturligtvis

lågenheter inte tvunget ett medel for grupporganisation. Det

om

de privilegierade hyresgåsterna på Sloane Square
Fifth Avenue har gjorts tillgångligare for statens herravålde eme-

år tvivelaktigt
eller

blivit

dan deras boståder råkar ha upptornats over varandra i stållet for att
radas upp långs marken. For att kunna bli till ett instrument for manipulation måste levnadsomståndighetema utnyttjas medvetet. De måste
utgora en del av
finns detta,

då

ett

allmånt monster for social ingenjorsteknik.

tillhor arkitekturen

Men

och stadsplaneringen konditione-

ringens subtilaste och maktfullkomligaste redskap.

Det år bara vad man kunde vånta
mojligheterna hos en indoktrinering

sig att

genom

Sovjetunionen skulle inse
miljon.

Mindre

sjålvklart

år kanske att ett land utanfor kommunistblocket skulle skånka miljon

ma

uppmårksamhet.

Men

svenskama har i stort sett fullfoljt sammål som ryssarna: skapandet av den nya månniskan, med for det

så stor

nya samhållet, individualismens tillbakatrångande, framskapandet av
en kollektiv mentalitet och overallt tillåmpandet av central dirigering.

Vad

vårre

år,

Sverige tycks ha overtråffat Sovjetunionen. Frånsett and-

emedan Sverige har båttre
”ingenjorer” och administratorer och emedan de svenska arkitektema
blivit ideologins villiga tjånare. Når svenskarna åndrar sina idéer, så
ra omståndigheter år detta fullt mojligt

gor de det
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fullt

ut och låmnar ingen plats for kritik eller reservationer.

Landet saknar

intellektuellt forsvar, allt nytt slår

igenom utan

att

mot-

stånd bjuds.

Det svenska "landskapet” rojer vid forstå anblicken nårvaron av en
planeringens måstare och ett inskyfflande av folk i nya bostadsmonster. Fast det finns massor av land med en befolkningståthet som ofta
grånsar till halv odemark, finns det dock runt varje stad ett myller av
nyuppforda skyskrapor. Vida stråckor av obebodd skog eller boljande
åkerfålt brytes periodiskt av konkreta tornkomplex tått intill varandra.
I Stockholms omgivningar har hela forståder nerhållts i en enda byggnad. Allting forefaller nytt, åtminstone kring stådema. Det år så att
det måste vara så, ty alltsedan 1930-talet har Sverige varit planerarens

dromland. Under fyra tåttpackade årtionden har sen dess industrialiseringen slukats

med

hull

tvingats från bondlandet

och hår. Landet har urbaniserats, folk har

till

stådema.

och på flyttande fot, har hår
som vill skapa en ny miljo.

rotlost

Och med

blivit

De

i

Sverige och lagt den

i

på så

vis gjort

en idealisk situation for den

Lagar och forordningar, som utfårdats
byggnation

folket

vartefter,

har reglerat

all

den offentliga administrationens

myndighetema har lagligt tryggat monopol på all
stadsplanering och tomtemas utveckling. Det betyder inte att privata
entreprenorer forklarats i akt och bann utan att kommunalstyrelserna
bredvid sin plikt att godkånna och sin makt att åndra planerna också
har prerogativet att beståmma vem som skall bygga och vad som får
av all nybyggnation till ekonomins
byggas. I praktiken hor ca 85
allmånna sektor. Det betyder kommunema och kooperativa bostads-

hand.

lokala

%

foreningar,

som genom

sin finansiering

och sina politiska forbindelser

kan anses vara statens understodsgivare.

Av

sjålva konstruktionerna

uppfores ungefår hålften av privata entreprenorer och resten av olika
offentliga

koncemer

tion står

forbindelse

i

eller organisationer,

med

som genom någon korpora-

regeringen. Båsta exemplet hårpå år "Riks-

byggen” som ågs av fackforeningarna och vanligen leds av en

utnåmnd

verkst. direktor, ibland

en del av regeringen

Åtminstone
ståndighet

i

eller

Men

nistrativa uppfinningar

f.d.

minister.

Det år

i

verkligheten

åtminstone en partifavoriserad organisation.

den lokala styrelsen åtnjuta

stor sjålv-

realiteten ger olika finansiella

och admi-

teoretiskt anses

Sverige.

en

politiskt

i

och knep

åt

den centrala regeringen

all

den
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makt

som den

tvång

till

behover, så att de lokala årendena

till

alla

och syftemål står under dess kontroll. I fråga om stadsplanering anvånder man skatter och pålagor till att nerskåra oonskad byggavsikter

genom

nation. Vidare år

På ena

regeringens konstanta dirigerande.

undergivna statens

i

ena

I

vil ja.

krediten skall fordelas,

kommunema

kreditgivningen

andra

underkastade

andra

eller

såttet år

beståmmer centralbanken hur
beståmmer staten direkt hur och

fallet

fallet

når pengarna finns tillgångliga. Vidare kan lån och inteckningar

foremål for restriktioner

For

låten.

som avgor vad

slags byggnation

om

så ofantliga att åven

en

kommun

havaren, det blir ekonomiskt omdjligt
finansiella

till-

att

gora det.

medlen har staten också administrativa

vis att varje lokalstyrelse

Sverige år uppdelat

27 provinser

i

Landet administreras

motsvaras av en central agentgren.

och inom vart och

eller lån,

finns en tvådubbel auktoritet. Forst

man

och fråmst har

ett

det provin-

invånama och utgorande en komEngland skulle de i stort sett motsvara

rådet eller landstinget, valt av

siella

munema

overordnad grupp.

grevskapsråden,

i

USA

I

the State Government.

kaladministrationen finns det också
centralregeringen
teorin,

- och

till

att

i

detta håller

de lokala myndighetema

myndighet

kommunerna

i

i

i

Bakom

parallellt

om

verkligheten,

lo-

också inte

inte avviker for

i

mycket från den av

kan dess makt vara begrånsad,

genom

det svenska rege-

kulissema kan statens representanter

våvsnåtet av kontakter” ge sina onskemål
flesta offentliga kontroverser.

med

schack. Vid planerande ser denna

verkligheten får den avsevård styrka

ringssystemet.

Men

varje lån en regional agent for

staten formulerade politiken. Teoretiskt

men

år

gynna ågaren-inne-

skulle vilja

fuffens for att overvaka de lokala styrelsema.

på så

som

bli

exempel: kostnaderna for enskilda hus kan goras

att ta ett

Vid sidan av de

de

Och då

till

i

”spindel-

kånna och undvika de

det byråkratiska etablissemanget

på alla nivåer vill undvika varje antydan till skandal, fungerar syste*
met genom en form av naturlig konspiration. For att ta ett konkret
exempel:

om

trots alla statliga direktiv

bygga småhus

i

stållet for

en

hyreskaserner,

kommun

kommer

från centralregeringens regionala representant
inte

kommer

att beviljas,

Regeringen åger
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till

och då åndrar

sitt

man

om

envisas

med

att

en diskret antydan

att erforderlig kredit

strax uppfattning.

forfogande en central organisation for

att

genomfora

rikstaktik

i

Det

miljofrågan.

ar

jordens anvandning

riksplanerings-

s.k.

kommunema

en myndighet som overvakar

styrelsen,

den

ooh planerar

Denna namnd har bestamt hur varje
skall begagnas och samman jamkar kom-

hela landet.

i

kvadratcentimeter territorium

munala planer med varandra, så

att det inte blir

några konflikter,

overskiktningar eller motsåttningar.

Genom

centraliserad administrationsgrupp

obesvårad av motstånd
Planerande år inte

den

av planeringslagar och finansiell makt kan

sig

genomdriva central planering och

staten
liten

begagna

att

eller

ett

kommunal

likriktad byggnadspolitik.

kan forma

hela landet,

obstruktion.

tomt ord då det foreligger

vitala frågan att forvårva jord.

om

En

offentlig

Expropriation år en

makt

i

sak

i

lått

den erfordrar en enkel administrativ order, over vilken det
finns några klagomojligheter. I praktiken år expropriationen en

Sverige,
inte

som

medfor något långre uppskov, och myndigheterna
forvårvar jord som de onskar då deras beslut år omojligt att bestrida.
rutinsak

Då
och

inte

hela saken år begrånsad
allt,

till

en administrativ procedur, råttegång

bekråftar detta vilket grepp byråkratin har på medborgaren.

For anglosaxaren skulle det verka oråttvist, for svensken år det normalt, och det år bara sållan det hojs protester.

beståmma hur medborgaren skall bo. Foljmycket till arkitekter och stadsplanerare man

Staten kan utan hinder
aktligen år det inte så

måste vånda

sig

i

Sverige for att få klarhet

om

arkitekturens och stads-

som till politiker och byråkrater. Staten har obeoch makt att foråndra landets hela ansikte. Vad vill den

planeringens syfte,
stridd rått

då och vad år dess motiv?
Arkitekturens och stadsplaneringens
socialdemokratiska ideologer, år

Men

att

syfte,

som

detta definieras av

foråndra samhållet

i

den riktning

och med anforande av det
mest oppet erkånda syftet betyder det fråmjande av jåmlikhet. Forstå
konkreta målet måste bli att blanda befolkningen som en kortlek, att
partiet angivit.

i

sin enklaste aspekt

nedbryta klasskillnaderna, och det år hår de forstå invåndningarna mot
småhus borjar upptråda. Herr Lennart Holm, generaldirektør for riks-

”Småhusens stållning år dålig. De uppmuntskiktbildning, och det år det vi onskar undvika”. En

planeringsstyrelsen, såger:

rar

till

annan

social

auktoritet, industriminister

Rune Johansson,

uttrycker saken så
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"Forståder bestående av privathem bety der social avsondring.

har:

Vanliga arbetare har inte råd

”Vi kan

bo

att

i

sådana”.

Holm. ’’Vi kan
Folk måste uppge sin rått

inte tillåta att detta fortsåtter”, sager herr

inte tillåta att folk behåller sina olikheter.
att sjålva vål ja sina

grannar.”

verkligheten finns det mycket få forståder av den typ

I

tar. I

Stockholms omgivningar finns det bara

två,

Holm

Bromma och

åsyf-

Djurs-

holm. Bågge år de produkter av 1930-talet och imitationer av de

Men

engelska trådgårdsforstådernas idé.

med

att

de skulle forsvinna

om

ett

1970 råknade stadsplanerama
årtionde eller två. Stockholms nya

utveckling skulle betyda också dessa trådgårdsståders forstorande och

forvandling

till

en bostadsform mer

forståder år visst inte begrånsat

Når de

talar så gor

i

till

tidens anda. Ogillandet av sådana
ett fåtal

planerande mandariner.

de det på folkmeningens vågnar,

genom oavbruten propaganda.
Vad som skiljer hemmen i dessa fdrståder, som

som

sin tur

i

formats

få,

år så jåmmerligt

från andra svenska hem, år att de står på egen grund.

dårfor ett levnadssått

Antingen han bor

i

som

De

skånker

år artskilt från hela det ovriga stads-Sverige.

en hyreslågenhet (det vanligaste)

befinner sig genomsnittssvensken

i

eller

i

ett

rådhus

en atmosfår av samfållighet utan

någon avskild trådgård, dår han kan dra
trådgårdsfdrståderna har det privilegiet.

sig tillbaka.

Men

Den ledande

folk

i

de få

liberala dags-

tidningen Dagens Nyheter publicerade en gång ett flygfoto for att visa

som upptas av detta bostadssått. Det var ett fei, sa tidningen, emedan det var ett privilegium och emedan det uppammade
sjålviskhet. De som bor i dessa forståder tillhor de hogre eller de vålutbildade professionella klasserna samt folk som långtar efter en anvilka arealer

nan

livsstil.

De

har råd

till

det val de tråffat, de vet att de

med

sitt

privilegium inte berovar någon en anståndig levnadsstandard, och likvål kånner de sig belågrade

och

illa till

mods.

En

bokforlåggare

som

bor på antytt satt uttrycker det så hår: ”Det år ståndig press på denna
annorlunda miljo. Det år inte frågan om pengar. Det finns många forståder

som

år dyrare ån Djursholm,

men

livsstilen

dår tillhor den god-

kånda typen: i hyreskaserner, i terrasshus eller rådhus som packats
samman. Men om man bor i en villa som står på egen grund år det en
annan sak. Dagligen upplever man forsok att misskreditera eller riva
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den. Invånarna anklagas for att vara reaktionåra,

Det

ursåkt.

år inte husinvånarna utan miljon

många med extremt

slutligen år det
sjålv,

som bor på

annorlunda

detta

oss att vi bor efter

Detta år
fessor

som

annorlunda och

man

t.ex.

vill

ha

jag
ett

retar

sig på.

få bort alltsammans.”

vill

en av de styrda.

alltså

år ute efter. Sist och

radikala åsikter,

vi år

och bo. Det

det ar bar a en

Det våntas av
det godkånda monstret. Jag kan kånna trycket på

sått att leva

Djursholm, de

Men

sått.

man

men

Bror Rexed, som också har

De

styrandes talan får foras av pro-

stort inflytande

på stadsplaneringen:

”Vårt undervisningssystem går ut på att socialisera folk vid betydligt
tidigare ålder, och ungt folk tycker inte om tanken på privathus långt
från centrum.
flytta
att

har

lårt sig att isolering år

Som

centrum.

ett

till

De

foljd

dårav

av ondo och

kommer

orter

vill helst

som Djursholm

forsvinna automatiskt. Det blir inte nodvåndigt att riva ner dem.”

Aven om

detta år ett fall dår onskemålet år tankens fader, år det

icke desto mindre intressant. Professor Rered, generaldirektør for So-

och hans parti har demonstrerat fundamentalt ogillande av enfamiljshus och privatågda tomter. Men det år
cialstyrelsen, år socialdemokrat

om

inte bara en fråga

bland liberalerna

de ån

allvarliga

villa år att

med egen

invåndningen mot enfamiljshuset och ågandet

villa reser sig naturligtvis

mot

”och dår

stadstjånsteman. Naturligtvis

han

Med

år arbetslos.

står dårfor villaågaren

Och

det passar inte

år

i

vill

sitt

sina egna

en villaågare inte gårna

flytta,

åven

fasthångande vid den egna torvan mot-

locktonema som ber honom

regeringens notisbok, dår

medveten svensk

med

flytta från orten.
fetstil står

rubri-

allt”.

politik att avfolka

landsbygden och koncen-

och stadsliknande samhållen. Tvångsforår ogenomforbar, men ekonomisk och social press anvåndes

trera invånarna
flyttning

de nordsvenska lånen hade

kunna bygga

ken: ”Arbetets rorlighet framfor

Det

i

byråkratin på ett

hem men fann
de flyttat in, att det inte långre fanns något arbete for dem satt de med villor men utan jobb”, for att tala med en bo-

sparat och arbetat hårt for att
bara, når

En man
sått som en

sådant motverkar planeringsmekanismen.

hyresgåst aldrig skulle gora. Invånare

om

åsikt

tillhor.

Den mest
av en

Samma

forekommer
och såkert bland planeringsbyråkraterna, vad parti
politisk inriktning.

till

ståder
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den onskade behandlingen berovas
pengar och kommunikationer. Landsbygdens skolor stångs, och den
omståndigheten att barnen måste resa upp till 3-4 mil varenda dag
i

Områden som

stållet.

nårmaste stad for

till

att

skall få

gå

i

skolan blir

påtryckningsmedel

ett starkt

for flyttning.
Finansiellt består påtryckningarna

nomiska utskylder
den. Regeringen
industrierna

i

allt

vill

i

man

att

gor småbrukamas eko-

tyngre och uppmuntrar flykten från landsbyg-

ha en

stor stadsbefolkning kring

sodra Sverige och

ett litet antal

de viktigaste

av stora,

i

hog grad

mekaniserade jordbruk. Det år också urbanisering enligt statsdirektiv.
Regeringen vill ha rorlighet, och planeringsmyndigheterna medger
5ppet

man

att privat

åganderått dårvid utgor

en belysning av detta

Det var

sverige.

ett

i

På 1960- talet fick
Båtskårsnås i Nord-

ett hinder.

det ryktbara fallet

sågverksbruk långst upp

i

norr vid Bottniska viken

dubbel betydelse, då det inte bara var foremål for landsbygdens avfolkande utan dessutom ett statsågt foretag. Sågverket blev nerlagt 1966 under forevåndning att det bar sig inte. Regeringen begag-

och

fick

nade

alla

medel

att få folk att flytta dårifrån

Men

och erbjod arbete annanutan vidare kunna

lik-

videra ett lantdistrikt fann sig regeringen stålld infor nya problem.

De

stans, foretrådesvis sydpå.

flesta

av arbetarna hade kopt

flåcken.

De

i

stallet for att

sig

egna hus och vågrade rora

levde på social vålfård, de ansatte regeringen

med

sig

ur

krav på

oppnande på nytt, de forsokte (utan framgång) på eget
initiativ dra dit ny industri. Undantagen utg jordes av de få som inte
råkade ha egna hus utan som hyrde. De flyttade efter ringa oversågverkets

talning

om

också

med

djup olust.

Historien gav något att tanka på.

utgor

ett

Aven om

staten inser att husågarskap

ankare vid torvan foredrar den

att inte

uppmuntra sådant.

avskilda hus inte alltid kan undvikas soker

ågande.

privat

Då

Bostadsmyndigheterna

foredrar

man

avråda från

uthyrande

emedan

kånslan av ågande då år borta, de privata besparingama år inte nedlagda

i

fast

egendom och banden

Resonemanget år

till

en

speciell ort år inte så starka.

på både landsbygden och ståderna. Planerorligt och forånderligt samhålle; fabriker

tillåmpligt

rarna ser framfor sig

ett

våxer upp och forsvinner, och medborgaren måste vara beredd
flytta
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med

sitt

arbete. Varaktighet får inte

uppmuntras.

att

avseenden

I alla

boende

blir

hyreskaserner favoriserat av myndig-

i

heterna. Siffror visar att staten fått sin vilja igenom.

Av

nybygg-

alla

nader utgor de egna husen hogst en tredjedel, resten år hyreshus. Kring
ståderna år proportionen mindre ån 15 °/o enfamiljshus mot mer ån

85

% hyreskaserner. Och

av bonder, antas onska
sig

också vara

likvål

sig

måste svenskarna, från borjan

egna hem. Samtalar

man med dem

den svenska standarddrommen år

så;

”ett litet

ett folk

visar det

rodmålat

hus på landet”. (Fårgen år traditionell: de svenska husen, alltid av trå,
har sedan århundraden ståndigt målats i rodbrunt, en f årg framstålld
av kopparsalt.) Siffror bekråftar saken. Opinionsundersokningar visar
foredra egna småhus.
mojligt.

Andå

och anta

har de

ett for

Utrymmet
låtit

i

i

hyreskaserner skulle

deras land skulle gora det

mer ån

overtala sig att ge avkall på sina onskemål

dem artfråmmande

och klagomålen år

rests

som nu bor

av alla svenskar

att två tredjedelar

sått att leva.

Protester har inte

sållsynta. Bostadsbristen

har tillhandahållit

det erforderliga tvångsmedlet.

Sedan sista kriget har bostadsbrist utgjort Sveriges endemiska sjukdom. Antingen den medvetet skapats och vidmakthållits eller inte, har
den

visat sig utomordentiigt låmplig.

att ta

vad de kan

få

Berovade

alternativ

har svenskarna tvingats bo på det

och tvingade

sått planerings-

myndigheterna beslutat. Den medelålders svensken har glomt vad
val av bostad betyder,
till

det.

och mer ån halva befolkningen har

Två generationer har

forestållbara saklåget.

De

flesta

lånder kan vålja och vraka:

gora

vuxit

i

upp

i

tron att detta år det enda

svenskar vågrar tro

att

man

i

andra

deras eget land kan inte ens de rika få

så.

Att det skulle finnas knapphet på boståder
begripa. Sverige undgick

dårmed bordan
der har trots

som

aldrig kånt

år

att

allt

all

forodelse

i

i

Sverige år omojligt att

båda krigen och besparades

återuppbygga. Andra, mindre lyckligt lottade lån-

funnit vågar att besegra sina svårigheter. Finland,

både mindre och

fattigare

ån Sverige

med en

4 1 /2 miljon, forde krig mot Ryssland från 1939
resultat dårav avtråda en femtedel av

450.000 flyktingar utom

att

sitt

till

befolkning på

1944, måste

territorium och ta

som
emot

de fick vidkånnas forstoringen av 100.000

hem. Likvål hade finnarna omkring 1956 tåckt sina forluster, och sen
dess har landet inte haft någon bostadsbrist. Svenskarna ursåktar sig
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med

att finansiella

Men

finnarna satt vida vårre

medel måst

gång under hela kriget och

tillforas industrin
till.

i

och for expansion.

Sverige hade hållit sina fabriker

i

fordelama av oavbruten hogkonjunk-

njutit

och ohindrade investeringar. Den finska industrin var å andra
sidan decimerad, och forutom allt återuppbyggnadsarbetet efter kriget

tur

måste

stål-

och skeppsbyggnadsindustrierna expandera for

att

man

kunna betala de dryga krigsskadestånden. Man kan kanske saga
att finnarna återhåmtade sig så snabbt emedan de slopade hyreskontrollen och dårmed gav marknadskrafterna frihet att verka. Dårav
skulle

skulle

f olja

att

svenskarna medvetet skapat bostadsbrist

genom

att

fasthålla vid regeringens inblandning.

Det kan vara så
kontrollerad

brist.

eller inte

vara

så,

Aven om ingen

men

åtminstone gåiler det en

valfrihet funnits har åtminstone

direkt misår varit sållsynt. Enligt lag måste all bostadsanskaffning

i

gå genom kommunala agenturer, dår våntelistoma år lika permanenta som långa. Familjer i de storre ståderna kan bli tilldelade en
tåtorter

lågenhet efter några års våntan,

holm måste vånta upp

till

men

femton

detta sakernas tillstånd, ooh

i

en ensamstående person

i

Stock-

Allmånheten har tåligt accepterat
det ena vaiet efter det andra har regeår.

ringen omvalts utan ha blivit lidande på elåndet. Det blev också en

annan produkt av den ekonomiska fatalismen. Byggnationen fortskred
- ett landskap prickat med gråvmaskiner och lyftkranar bevisade det
- och om den likvål befanns otillråcklig, skyllde man från officiellt
ståndigt upprepade forklaringar

på det ekonomiska tvånget. Och
då svenskarna tror på de ekonomiska krafterna som på något oemotståndligt och nåstan gudomligt, accepterade de passivt situationen.

håll

i

Pinsam
derna. I

och direkt nodlåge existerar bara i de storre
småståderna och på landsbygden kan vanligen tillgången
brist

fredsstålla efterfrågan,

genom

men

stadsplaneringens mekanism. Ett mycket extremt exempel utgor

hångighet och frihet intvingats
vaara, en

i

ett

sig vid

odemarkens oav-

urbant bostadsmonster. I Svappa-

avsigkommen by på den nordsvenska tundran, hade oppen

jårngruvhantering igångsatts vid 1950-talets

småbrukarbefolkning.

De

ågde jord

(och mycket vål hade råd med) var

222

till-

bostådernas art år strångt forutbeståmd

Lappland, dår bonder och jågare som vant

fattig

stå-

att

i

slut.

Den gav

arbete åt en

nårheten, och vad de ville

bygga sina egna småvillor.

De

var

mer an

att

bevara

och resa

villiga att leva långt ute

sin

Men

gamla livsform.

de

till sitt

arbete dagligen for

tillats inte att

Fastan Svappavaara ar belaget narmast

i

gora det.

en odemark, lades det

under stadsplanering och underordnades regimen i en annan gruvstad,
Kiruna, som låg sex till sju mil åstad. Oaktat laget mitt på oppna
tundran uppfordes

i

Svappavaara en

replilc

av en forstad

i

ett folk-

vimlande land. Dess centrum utgjordes av en fantastisk, jåttelik hyresi långd från ena
kasern, fyra våningar hog och i det nårmaste 190

m

ånden

den andra. Hånfullt kallade

till

man den ”Ormen

långe”. Tått

packade uppåt detta monster stod flera hundratal hus, somliga rad
rad, andra direkta rådhus, några fristående men nåstan alltid mur

mur med
trivdes.

i
i

andra. Hyresgåsterna var nåstan dverallt olyckliga och van-

De hade

vant sig vid

att

bo med mycket utrymme omkring

utom synhåll från nårmsta grannes skorstensrok. Aven
om ekonomin nu tvang dem till gruvorna ville de fortfarande ha sina
egna hus med stort tilltagna tomter så att de kunde bevara någon konoch

sig

takt

helst

med

detta

sitt

forra

liv.

Fysiskt sett fanns inga hinder for något sådant;

område av Sverige

år en av Europas mest glesbefolkade delar.

odevidd av tundra, berg och mager, gies barrskog, stor som Skott-

En

land och Wales tillsammans, och en genomsnittbefolkning av en per

Folkmångden

Svappavaara var 1965, når den nya staden
satte igång, 600 personer, och det år osannolikt att den i framtiden
kommer att overstiga 2.000. Ingen fantasi i vårlden kunde forestålla sig
halvmil.

i

en risk for landsbygden
fanns
heten.
levt

i

rum

eller

en utbredning av stadsbebyggelsen. Dår

for villor, trådgårdar

Men

och jordområden utan intrång

de olyckliga hyresgåsterna packades samman som

utkanten av en sjuk stad som flåmtade efter

i

tom-

om

de

luft.

oppen dag for alla att beskåda. Gruvorna gav alla
hygglig avkastning, folket hade TV, bra mdbler och var vålklådda. De
hade bilar, tvåttmaskiner, båtar på den nårbelågna floden och jaktstugor i skogen. Men de fick inte lov att aga några egna hus.
Monstret från Svappavaara visar en medveten koncentration av befolkningen utifrån rent politiska motiv. Byggnadsekonomiskt sett år
fordelarna tvivelaktiga. Skillnaden i kostnad mellan hyreskaserner och
enfamiljshus år obetydlig och overtygar ingen. Myndigheterna håvdar
Vålståndet låg

att

hyreskaserner

i

ståller sig billigare, villaågare påstår

motsatsen.

Man
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misstånker

att

metoderna for den

officiella

pulerats for att bevisa det ekonomiska

bygga

kritik.

En

jåmforelse

Oaktat vålfårdsstaten

kostnadsberåkningen mani-

med

med Norge

hyreskaserner och fore-

talar ett helt annat språk.

detta land år lika avancerad

i

som

i

Sverige

lig-

som histomark. Småhus domi-

ger det sociala manovrerandet efter och individualismen,
riskt år vida starkare

Over 70

nerar.

ån

% av

i

all

Sverige, har behållit sin

nybyggnation har formen av halvt

fristående, avskilda enfamiljshus. I

mer ån lågenheterna,

Men

eller helt

motsvarande storlek kostar de

inte

ofta något mindre.

svenskarna har medvetet s5kt forvandla befolkningen

till

Når stadsplaneringsmyndighetema pressas
privat, medger de motvilligt att det finns fullt upp med mark for en
nation av villaågare och att åndå miljon skulle kunna bevaras. Man
kunde såkra grona bålten kring stådema och garantera oppna områden med nationalparker och bergen och odemarken i norr. Också
den hogsta tånkbara nativitetsokning skulle ge en glesbebyggelse som
mera passade for ett grånsterritorium i en avlågsen kontinent ån for en
modern stat i Europas periferi. Nej, det år helt andra skål som ligger
till grund for det byggnadsmonster som for nårvarande genomtrumfas.
skyddslingar under staten.

Befolkningståtheten avgores inte på arkitektoniska eller landskapliga

argument utan av ideologins och administrationens krav. Planerande
i

Sverige innebår inte något så enkelt

cerande

i

landskapet utan

stållet

i

betyder att uppskissandet av en ny

som byggnaders

fysiska utpla-

en total kontroll av miljon. Det

kommun

betingas av den mekanik

Dår bebyggelsen år spridd blir
tillhandahållandet av sådan service alltfor dyr, och omvånt erfordrar
ekonomisk anslagsbevillning ett minimum av folktåthet. Det år på den
principen som svensk stadsplanering år fotad.
Med offentlig service forstår svenskarna allt som fordras av sam-

som

tillhandahåller offentlig service.

Det betyder

hållet.

inte bara

allmånna inråttningar som vatten,

elkraft,

och vågar utan också undervisning, social vålfård och offentlig
administration. Vad de allmånna inråttningarna betråffar medger man
telefon

oppet

att

tillbaka

i

de extrakostnader som orsakas av spridd bebyggelse kan tas

form av

skatter. Social vålfård år det vitala kriteriet.

Professor Rexed uttrycker det så hår: ”Hela miljon måste omarrangeras for att få in samhållet
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i

vålfårdsstaten”. I praktiken har detta

betytt att bostader har byggts

inom omedelbar rackvidd

for social vål-

fard och hålsovårdscentra. Principen har varit att periferin inte skall
ligga langre från

bart

till

centrum an

fromma

individens

att

man kan

gå.

Aven om

griper det fråmst in

i

detta år sken-

vålfårdsorganisatio-

nens kugghjul. Socialarbetare och låkare fungerar effektivare
befolkat

område ån

i

ståder och bostadsområden

i

Sverige konstruerade

beståmmes av allmånhetens smak
enda acceptabla populationsprincipen

inte

sådan grundsats anses
I stållet

bygger

man

Dårfor år

ett glest befolkat.

ett

med

i

i

fristående hus ute

i

ett tått-

ståder, for-

en tåthetsgrad som

onskemål utan

år vålfårdsresurserna. Enligt en

med

småvillor alltfor glest.

tornliknande hyreskaserner

rum, omgivna av lagre kaserner (fyrvåningshus), och
ett fåtal

nya

eller individuella

bostadsområde

samhållen

alla

i

i

cent-

med rådhus och

periferin.

Utseendet hos satellitståderna kring Stockholm år nåstan medeltida
det satt varpå bebyggelsen gyttrar sig samman kring ett maktcentrum.

Men
den

då makten
i

medeltidsstaden symboliserades av

i

nutidens svenska forstad dold

inhyser offentliga myndigheter
sig från sina grannar.

i

i

ett slott, ligger

något bland de kontor som

hornet av en byggnad

som

inte skiljer

Om man skår bort jargongen år stadsplaneramas

motverka oavhångigheten och

medborgaren under den
centrala administrationens kontroll och inom kollektivets omloppssyfte att

stålla

bana.

En

del administratorer år beredda att

Fru Ingrid

Jussil,

medge

detta

i

lika

många

ord.

socialdemokratisk ideolog och stadsplaneringsexpert

Inrikesdepartementet, yttrade: ”Stadsplanering måste framhåva kol-

i

Vi kan uppnå det genom

skrankoma och tvinga
folk i kontakt med varandra. På så vis kan vi t.ex. på tidigt stadium
socialisera barn. Samhållet har fått beståmma hur folk skall bo.”
Men hur stor a behaviourister de svenska planerama ån år, våntar
lektivet.

de

att

bryta ner

likvål inte att miljon skall arbeta utan hjålp.

De

medområdet som

erkånner

att

borgarens mentalitet måste fullproppas, och det år på det
statens olika agenter år sammansvetsade och inpassade i varandra på
så vinstgivande satt. Dår en instållning for den nya miljon erfordras,

kan undervisningen

allieras

med

stadsplaneringen. Professor

Rexed ån

en gång: ”Våra skolor fråmjar socialt tånkande och nya vårderingar av
samhållet. De fråmjar en social revolution inom samhållet, en revo15
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lution

som också

lårarna har accepterat.

De

ungas allmånna idéer har

ny a skolsystemet producerar manvarderingar av idéer och samhalle. Och

nivellerats och, sagt rakt ut, det

som godtar samma

niskor

dem

majoriteten av folket accepterar

den ny a forstaden
samforstånd och accepterar den plan-

ringa utstråckning har han

I ej

visar åtminstone utåt ett visst

lagda kommuniteten

också.”

rått.

i

som norm. Det råder kompakt

emot envar som erkånner en beståmd

honom

Invånarna

individuellt, detta

forbittring gent-

foretråde då den passar

livsstils

det innebar ett avvisande av den

emedan

godkånda synpunkten.
Det år vanligt i pressen att en husågare framstålles som antisocial,
den vårsta beskyllningen som finns i Sverige. Å andra sidan kan politikerna inte oppet attackera privathusen emedan en rått stark minoritet
av Sveriges folk (ungefår 30

%)

fortfarande bor

i

sådana.

Men

det år

dem. Det skulle våcka antagonism hos en allmånhet som accepterat doktrinen om kollektivt boende
eller alternativt, på ett speciellt svenskt sått, år likriktat avundsjuk på
alla som år annorlunda eller har det båttre. (”Den kungliga svenska
avundsjukan” år ett ordspråksmåssigt talesått i Sverige.) ”Man kan
heller inte

god

politik att understodja

lovorda en villaågare”, sa en ledande liberal politiker, ”bara inte for
hogrostat”.

Fastån svenskarna har formåtts
stil

år detta

emot deras

att

godta urban och kollektiv

traditionella vanor. I sjål

livs-

och hjårta år svensha år ett litet hus i

karna fortfarande nordiska bonder.

Vad de

skogen, vad de får år en lågenhet

en forstad. Paradox och konflikt

- och åndå

i

vill

år deras lott inte direkt outhårdlig.

Om, som nog

år fallet,

lågenheten ligger hogt uppe, skiljes den från nåsta husblock genom ett
propert arrangerat mellanrum, och det hela kan omges av ett gront

form av orord skog. Likvål finns det alltid något forkvåvande i dessa omgivningar som angriper de dår boende och

bålte, oftast
såtligt

som kan

i

uttryckas

som

långtråkighet, lappsjuka, isolering, ravande,

ungdomsbrottslighet och ofullgångna ressentiment. Detta år sårskilt
forhållandet

med de

stolt

forevisade paradexemplen kring Stockholm,

såsom Vållingby, Skårholmen och Farsta. Fastån stadskoncentrationen
planerats for att genomdriva vålfårdsystemet forvårrar det på så vis
också urbanisationens påfrestningar.
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Folk går deprimerade
lilla

en kånsla av flyktig obeståndighet. Deras

i

lågenhet år inte deras hem, och de sbker ofta kompensation

stuga på landet. Standardforklaringen

utgor

ett slags

Men

naturdyrkan.

efter befrielse från ett

till

råttare

denna

bedomd

i

en

den

instinkt år att

år den ett sokande

påtvunget artfråmmande bostadsmonster. Utan

lantstugomas såkerhetsventil skulle Sveriges pråktiga nya forståder
for långesedan

stugorna

ha forvandlats

till

dyra sinnessjukanstalter.

Då

lant-

allmånhet kopes kontant, formedlar de en kånsla av ågande,
denna kånsla som år så misstånkt frånvarande från vardagsbostaden.
i

Så kommer det

sig att

svensken

i

hem,

sin lantstuga ser sitt verkliga

nodvåndigt utlopp for omsorg och kårlek, medan hans bostad
under arbetsveckan bara år tillfålligt tak over huvudet. Och likvål kan
ett

han varje år inte
For syns skull

tillbringa

låtsas

mer ån någon sommarmånad

myndigheterna se

en stuga emedan den år

ett

med

bekymmer medan husågarskap

det foremål fdr

centraliserade auktoriteten.

Flykten

till

Men

sin stuga.

på innehavet av

vålvilja

tecken på overflod.

i

i

verkligheten år

år en flykt

undan den

stugan på landet inte bara

undgår administrativ kontroll, den år också ett tecken på stadsplaneringens fiasko. Det år alldeles riktigt att inskyfflandet av befolkningen
i

fråmmande bostadsforhållanden har

stårkt regeringspropagandans

bekråftat dess passivitet och

och kontrollens

effektivitet,

också utgjort en svår påfrestning for individen.

En

som våxer upp dår

det har

kånsla av tryckande

isolering har blivit det accepterade priset for att få

derna, och barn

men

bo

i

framvisar de klassiska

de nya

stå-

symptomen

på slapp liknojdhet och aggression.

Myndigheterna har ignorerat

måna om

detta.

Sveriges hårskare år dodligt

undvika varje slags misståmning, då de vet att en irriterad
person har benågenhet att vånda sig mot sina herrar. Dårfor bevakar
man ångsligt varje ny utvecklingsfas i bostadsfrågan for att speja efter
att

tecken på missnoje. Staber av sociologer har satts att iaktta invånarna

och inrapportera deras kollektiva beteende.

kommande
mare formåla miljon med de
foråndringarna

Det år
passiv

i

flesta år

viktigt

i

Av

deras rapporter beror

planeringar och forsoken att ånnu nårsociala reaktionerna.

gora klart fdr

sig att

allmånheten fortfarande år

proceduren. Bostadsbristen ensam har utrotat
glada att få ta vad de blir tilldelade.

En

totalt

initiativet.

bostadsjågare

De
som
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berovats varje valmojlighet kan inte långre influera på byggnadsritningarna.

Eftersom den

fria

inte långre krafterna tillgång

marknadens mekanism utrotats verkar
och efterfrågan. Privat byggnation har

inskrånkts och privat planering forbjudits, så att alla konkurrenskrafter

bannlysts och de centrala myndigheterna har oinskrånkt makt. Staten

har monopol på planerandet och strypgrepp på arkitekternas ritningar,
varfor den utan obstruktion kan i detalj beståmma hur dess medborgare skall bo. Det betyder

i

en teknokratisk

sin tur att

elit

kontrollerar

miljoskapandet - utan ifrågasåttande, inskrånkningar och motsågelser.

med

Foljaktligen bor

mindre som och var de

att

undvika overdriven påfrestning

fornyad omprovning av

lett till

viss planering.

år inte långre tillråckligt att producera bostadsforhållanden

rangerar folk
att

blivit

nodvåndigt

irritation
att

och fråmlingskap kan reduceras.

vi

engelsmån skulle kanske såga

mot

”det kongeniala samhållet”. Ordet lanserades

och innebar naturligtvis

ett framtidslofte

formats var anmårkningsvårt

dittills

Då

legitim

att

onskan

behovet av
fly

att

att

från

att

slutet

av 1960-talet

samhållet

som

det

trivsellost.

de svenska planerarna sokte tånka upp

erkånde de

ar-

mynta en ny term på begreppet - på

svenska heter det trivselsamhdlle,

som

som

Det

forutbeståmda tåthetsmonster, utan det år nodvåndigt

i

skapa omgivningar dår

Det har

eller

tillsagts att bo.

Icke forty har onskvårdheten av

på de inneboende

undantag svenskarna mer

vissa ovanliga

till sitt

”trivselsamhålle”,

åga en stuga på landet hårror från en

avhumaniserade

bostadsforhållanden.

Nationalplanen for 1970-talet, som specificerar anvåndningen av varje

kvadratmeter mark

i

Sverige, har utarbetats for att reglera

karna kallar dubbelboende. Hådanefter anses
landsbygden

alltså

vad svens-

tillflykten

till

kunna handha den
de privata stugomas

alltfor viktig for att individen skulle

ensam. Municipala ”fritidsbyar” har inforts

i

Byarna består av små, massproducerade tråbungalower, placerade tått intill varandra och forhyrda, inte sålda. Statsrådet Rune Johansson definierar fritidsplaneringen på foljande sått: ”Fritidsbyar år
mer ekonomiska emedan de tillåter fyra eller fem familjer att an vånda
stålle.

varje stuga per år

aer

ett

delama
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i

stallet for att

hus ungefår en månad
år påtagliga”.

vid privatågande varje familj anvån-

om

året.

De nationalekonomiska

for-

Men

mot

regeringen har gått fram långsamt. Ett abrupt forbud

privatågda stugor skulle ha stott
lågren for huvudet.

ett farligt antal

Dessutom ågde fram

till

ro stare från mellan-

1970 ca 15

°/o

av Sveriges

befolkning sina egna stugor, och detta var visst inte begrånsat bara

de hdgre klasserna. Arbetare har ofta en stuga på landet, då svenska folkets bondenatur innebar att många stadsinvånare år av bonde-

till

stam och åger en

man

våxer och

liten

lantegendom.

mer

får

fritid blir

Men

efterhand

formågan

att

som

fortjånsterna

sig

en stuga mer

kopa

utbredd och en situation uppstår dår storre delen av befolkningen på
så vis kommer att kunna undandra sig samhållets kontroll. Regering-

en har vidtagit åtgårder

till

planeringszonerna fixeras

blir det gradvis

nema borjar

i

Efterhand som

detta.

mån svårare
sidan kommu-

motsvarande

medan å andra

tomter for privatbyggnation,

att hitta

Men

forebyggande av

uppfora sina ”fritidsbyar”.

detta

år

endast

Idealet f dr de svenska

ett

reglerande av flyktens såkerhetsventil.

makthavande

år att utrota sjålva onskemålet

om

hus på landet genom att undanroja behovet av flykt. De har
sokt forbåttra vardagens levnadsforhållanden i ståderna, och mot

ett litet

1960-talets slut gjordes ett forsok

arkitekturen

rama då

i

såg

huvudfelet

som problemets

med boende

om

skulle

att

kunna

att

i

den riktningen genom

med

syfte att få kontakt

pade en kånsla av
des

i

jorden, något

som

i

foråndra

miljoplane-

nyckel. Sociologer hade upptåckt att

tornliknande byggnadsblock var

hånga

att

luften utan kontakt

denna kontakt var av

med

vital betydelse

få en rudimentår kånsla av att vara

att

det ska-

De

jorden.

om

ena-

hyresgåstema

hemma. Arkitektema

instruerades dårfor av miljoplanerarna att såtta stopp for koncentra-

tionen
let.

i

tornliknande block och

Man

hade upptåckt

kånslan av kontakt

Men

med

att

att fyra

gå over

till

lågre byggnader

i

stål-

våningar var den gråns over vilken

jorden forsvann.

detta gick inte långt nog. Planeringsmyndigheterna godtog en

stigande kånsla av det onskvårda

seringen fortskred och folk

som

i

ett

eget hus, efterhand

bott på landet flyttade in

som
till

urbani-

ståderna.

Om

denna kånsla inte kunde utrotas genast så kunde den åtminstone
stållas under kontroll. ”Det har ordnats”, såger fru Jussil (den ovan-

nåmnda

stadsplaneringsfunktionåren),

”genom

att

vi

bygger

två-
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våningsblock

med

hyreslågenheter, block vilka inte skiljer sig

ut-

till

seendet från radhusen”.

”De

ger en del av småvillornas fordelar’’, fortsatter fru Jussil, ”och

ungefar hålften av lågenheterna har trådgårdar.

Men

de ågs inte utan

hyrs.”

Efter

all

sannolikhet har bedrageriet haft sin verkan upp

till

en

viss

punkt. Sociologiska undersokningar har funnit ut att den skraniga

som mest overvager

ungdomsbrottsligheten

kasernerna avsevart reduceras

Mot
som

slutet

i

de tornliknande hyres-

i

radhusen och imitationer av dem.

av 1960-talet hade en form av stadsplanering utarbetats

sannolikt

kommer

att bli definitiv for det

narmaste årtiondet

eller

Det består av en central hoghuskåma, omgiven av lagre hyresblock
och rådhus och i utkanterna ett fåtal enskilda men tått sammanpackade
så.

småhus.
Bortsett från kravet

placera medborgaren

om

som redan nåmnts,

stadsplaneringen måste

inom myndigheternas råckvidd,

De

en dy lik fordelning dessa:

arbetsliv
I

att,

an tingen ogifta och ens amma

såsongbiljett, varfor det år

mest

tankama bak-

månniskor år når de borjar

f lesta

som barnlosa

eller lever

De

bådadera fallen onskar de en mindre lågenhet.

på

år

effektivt for

dem

sitt

par.

måste också resa
att

bo

i

ett

av de

centrala hoghusblocken nåra tunnelbanstation, forortståg eller busshållplats.

Når de sedan

borjar grunda familj

bo nårmare marken, så

utom syn- och

de ha mer plats och

barnen kan leka utomhus utan

Då kommer

flyttningen

till

att

vara

de lågre bostådema

For dem som absolut kråver det och år villiga att betala
det med hogre hyra och extraresor in till forstadens centrum, finns

långre
for

horhåll.

att

vill

ut.

de avskilda enfamiljshusen

hemmen (som

i

periferin.

Når sedan barnen

flyttar ut från

det officiella resonemanget lyder) och nodvåndigheten

av utrymme forsvinner

med dem, kan

foråldrarna

den blygsamma bostadsform

åldern återvånda

till

borjade. ”En ung

mor kan

titta

ut

genom

sitt

som nu
i

år

i

medel-

vilken de en gång

fonster”, diktar en stads-

hon kånner trygghet i
vetskapen om att dår, inom råckhåll, finns en liten lågenhet hon kan
flytta in i når den tiden kommer. Så kånner hon sig trygg. Hon behoplanerare lyriskt, ”och se skyskrapoma, och

ver inte behålla den stora bostaden
ger sig av från
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i

fortsåttningen.

hemmet har de också en

ungkarlslya

Och når barnen
i samma forstad

att flytta in

i.

Man

kan runtomkring

sig se

losningama på

alla sina

bostadsbehov”.

Men hur

med dem som ryggar tillbaka for att monsterformas
och organiseras och som foredrar ett annat satt att bo? De skulle inte
direkt bli bannlysta - ”men”, for att på nytt citera fru Jussil, ”om
man år i stånd att skaffa sig ett eget hus måste man också finna sig i
går det

långre resor
tre

till

timmar med

arbetsplatsen”. Vilket sannolikt kan bety da två eller

utovar kommunikationernas nod-

bil eller tåg. Givetvis

våndighet en ny påtryckning på stadsbor

att hålla sig

till

de

officiellt

godkånda forstådema.
Det år en maxim bland svenska stadsplanerare att de måste faststålla det allmånna behovet såsom skillt från det allmånna onskemålet.
Behovet år ”objektivt” och dårmed måtbart och godtagbart, medan
onskemålet år "subjektivt” och

måtbart samt foljaktligen

alltså icke

i

Behovet kan såsom definierbart direkt formuleras
av en utomstående; onskemålet år en individuell smakfråga och erfordrar mer forfinade och utarbetade influensformer. I den officiella

avsaknad av

realitet.

svenska dialektiken indelas dessutom onskemålet
vill

ha och vad de bara

de

tror

ningslost, det senare år det

vad folk verkligen

ha.

Det forra betraktas som me-

reella.

Dylik gallimatias år naturlig

vill

enda

i

for behaviourister, vilkas principer beråttigar

dem

tanken

till

att

en

med fritt vål j ande utan år en produkt av miljo och konditionering. De som handhar konsumentangelågenheter och speciellt bostadsfrågan ser som sin uppgift att soka
upptåcka vad folk tror de vill ha och sedan overtala dem att vilja ha
månniskas krav inget har

att

gora

det ratta.

Detta år bara en annan version av reklammannens arbete

skapa en onskan.
ligga
blir

i

Med samma

slags manipulation

men

i

att

fram-

stållet for att

privata hånder har den omhåndertagits av staten. Inser vi det,

vårdet av en viss sektor inom svensk undervisningstaktik uppen-

bar. Skolbarn bibringas att vara

pulationer

men

inte

mot

på

sin vakt

gentemot privata mani-

offentliga sådana. Staten har foljaktligen en

medborgarens undermedvetna, eller vad
det år for en mekanism som beståmmer hans reaktioner.
Det har dårfor inte kråvts den sofistikerade propagandistens hem-

konkurrenslos direktlinje

till

lighetsfulla skicklighet for att skåra

till

svenskamas onskemål

efter
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deras behårskares krav. Helt vanliga och okomplicerade suggestions-

metoder har

visat sig perfekt adekvata:

propagandan har

anmårkningsvårt

varit

den

relativt

råttframma

effektiv. I fråga

har genomsnittssvensken redan mer an halvt overtalats

om

onskan

ett eget litet

ha ar en lagenhet

om

mot småhus sedan

stållt

på

mycket

som

ett satt

villa?” lod titeln

litet

avsnitt ora villor fanns

någon realism

till

kommunikationer an

i

i

i

lågen-

var upp-

tvivelsmål. ”Att

bo

i

som om någon upptrådde som
många

ha en

vil ja

villa.

Ett av

anser, att bilismens ut-

småvillor långt ute trots såmre

i

de centralare bostadsområdena”.

å andra sidan”, fortsåtter kursboken, ”kan vi finna andra skål

som

talar

skilt

medelstora sådana, fortsåtter. Det betyder
till

emot

villorna. Flykten från

Det år

landsbygden

till

tåtorterna, sår-

att alltfler

platser dår enligt traditionen bostadssåttet år

husbetonat ån vad

ett

med och

till

en dylik tankelinje?” Så fram-

forsvar for skalet att

bredning skall mojliggora boende

i

har en

”Man har ansett att villor har
med hyreslågenheter. Ar det bara

var att ”det finns orsak tro att

flyttar

satt

vill

frågetecken).

eller finns det

djåvulens advokat

”Men

verkligheten

materialet koncentrerats

fordes olika skål, på ett lågmålt satt

dem

i

lange satts igång. I en speciell

denna bostadsform

satte

(med

allt

stora fordelar framfor husblock

romantik

vad han

hans

boståder, avsedd for lagre parti- och fackforenings-

funktionårer, har praktiskt taget
heter. Ett enda,

illusorisk;

bostaden

att tro, att

en strangt kontrollerad miljo. På olika

i

sorts indoktrinering

ABF-kursbok

hus ar

om

ABF-

fallet år

på landet

inte fullståndigt sant,

men

eller

i

månniskor

mindre små-

småby ar.”

det har overtalningskraft: också

framåtblickande samhålle år traditionen en måktig motivfaktor.

Lågenheter år tradition

i

alla ståder, enskilda

hus år det inte -

all-

månheten godtar resonemanget och råttar sin smak dårefter. Stadsplanerarna kan lugnt koncentrera sig på lågenheter i medvetandet om
att motståndet underminerats i forvåg. ABF-kursen forråder i forbigående också andra medel att avskråcka från villorna. Genom att lamslå motsvarande utveckling av de allmånna kommunikationerna reduceras villorna attraktionskraft.

ningar smårre villaområden
transportmedel. I vissa
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fall

som

Det

finns t.ex.

i

Stockholms omgiv-

år praktiskt taget utan alla offentliga

har redan forefintliga jårnvågsforbindelser

medan

nedlagts,

å andra sidan de godkanda nya forståderna rikligt

med

tunnelbana och snabba bussforbindelser.
Den mesta byggnationen i Sverige ar i hog grad industrialiserad.
Monteringsfardiga enheter ar regel. Lång produktionstid ar det vanforsetts

liga.

Och

områden

foljaktligen ar likformigheten garanterad.

man kan besoka
ha intrycket att man år kvar

år tusentals lågenheter identiskt lika,

hem i vittskilda delar
på samma plats. På
Folk bor

alla

i

mer

av landet och likvål
ett vis tjånar detta

eller

mindre samma

och

grupporganisationens

rum har

En

till

syfte.

och tanken

sorts lågenheter,

på behovet av sårskiljande arkitektur som bidrag
identiteten år en sållsynthet.

Over vidstrackta

den individuella

skollårare uttrycker det så hår: ”Alla

fyra våggar och ett tak, så var ligger skillnaden?”

For genomsnittssvensken år ett hus med Le Corbusiers ord ”en
bostadsmaskin”, fast kanske inte just i den betydelse han inlade i
ordet. Standarden år likformigt hog. Konstruktionen år solid, yrkes-

utforandet otadligt och spekulativa fuskbyggen okånda. Kylskåp och
djupfrysboxar finns alltid med, koken år komplett utrustade. Bad-

rummen
rummen

år utmårkta och rorlåggningen

felfri.

Fonstren år stora och

ehuru ofta på sterilt sjukhussått. Våggarna år isolerade
och centralvårme universell. Rent funktionsmåssigt kunde en modern
svensk lågenhet knappast goras båttre. Man medger att rummen år
ljusa,

små och taken

låga,

men då

det vål knappast rubriceras

hyresgåsterna inte tycks ta anstot kan

som en

allvarlig defekt.

Den ovannåmnda ABF-kursboken angående boståder frågar: ”Hur
långt kan man standardisera i syfte att hålla priserna nere? Ar farhågorna

att

forenklingen kan gå for långt motiverade? Standardisering

år ju bara ett led

i

begrånsade resurser

dårmed skapa

stråvan att ekonomisera, dvs. att hushålla
vi

har

till

buds.

Om

vi

med

de

kan standardisera kan

vi

resurser for hogre bostadsstandard eller lågre bostads-

omkostnader: bostadskonsumenten får mer for sina pengar.

”Det år arkitektens uppgift
som bor i lågenheten. På så
skapa en miljo

i

en neutral ram for

dem

har individen storre mojligheter att
overensståmmelse med sin personliga smak och vår-

dering. Mobler, textilier

personlig smak,

att tillhandahålla

vis

och andra dekorativa objekt år

som framtråder

tydligare

Ett sådant påstående år en skolovning

inom en
i

ett

uttryck for

neutral ram.”

banalitet

och

sofistik.

Det

233

ar inte annat ån ett brutalt argument for
i

Men

respektabilitetens kostym.

anonym

arkitektur, uppklatt

icke forty har resonemanget blivit

allmant godtaget.

fram en dy lik arkitekturens fjårrstyrning måste arkitekterna tvunget vara politikernas och planeramas slavar. Eller också måste

For

att få

de underordna
enligt
idéer,
i

En

under politikens krav.

sig originalitet

arkitekt år

gammal håvd en oavhångig man med vissa estetiska och sociala
som han bnskar forkroppsliga i en byggnad. Men så år det inte

Sverige. Arkitekturen har

statens tjånare

med

arkitekternas underkastelse blivit en

och agenten for statens

tens uppgift definieras officiellt

Arkitekterna har

genom

som en

sårutveckling ifråga

Och

om

plikt att

svenske arkitek-

foråndra samhallet.

sina fullmakter forvandlats

statstjånstemån, identifierat sig sjålva
realisera dess syften.

Den

ideologi.

med

staten

detta har kokts ihop

till

irreguljåra

och hjålpt

till

att

genom en mårkvårdig

professionella idéer.

For en modern svensk

arkitekt år estetiken någonting

som bara

inte

Detta år inget annat ån en speciell tillåmpning av en allmån

finns.

tendens. Skonheten har forvågrats giltighet

emedan den

och av samma orsak påstås fulheten vara

nieras,

ett

inte

kan

defi-

ord utan mening.

Det betyder nihilism som forlånats falsk vårdighet genom en yrkesgrupps godtagande och understods av en sorts filosofi. Det år ”vårdenihilism” som fornekar tillvaron av vården vilka inte kan måtas exakt,
och sådant år accepterad svensk tro. Det år en bekvåm doktrin, den
avfårdar metafysiken. Tillåmpad på arkitekturen betyder den att funktionen år det enda som råknas. Arkitektens uppgift år inte långre att
rita

en vacker byggnad, bara

turer.

Och

att

producera strångt specificerade struk-

specifikationerna efter vilka han knåpar ihop

sitt

elånde år

ekonomiska och tekniska, i nu nåmnd ordning. De sociala
kraven har foretrådesrått och beståmmer arten av de båda andra.
Syftet år, sagt i klartext, detsamma som for undervisningen: att forsociala,

åndra månniskorna på det

sått

som kråvs av

det nya samhållet.

når skolan inpråglar anvåndningen av officiella slagord

som

Och

jåmlikhet

och gemenskap, så forvåntas arkitekturen g5ra detsamma.
(Inredningsarkitekten har, i den mån han finns, gudskelov något
friare hander. Svenskarnas senkomna industrialisering har lyckligtvis
låtit
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dem

behålla sina rotter

i

den traditionella bondekulturen. Det

,

betyder

att

de bevarat en kånsla for

med

monster och

textur,

till

dandet av skogsfårger: granitådrornas dåmpade rosa och
trådens dunkelgrona, lavarnas

hem

grått, barr-

varma ockra och friskgrona

de subtila elementen behandlas
svenska

som gor

en fullandad inredningsdekorator. Forbindelden skandinaviska landsbygden spåras i det ståndiga anvån-

genomsnittspersonen
sen

fårg,

med

lyster.

Och

skicklighet; det år sållsynt att

i

vinna någon visuell disharmoni.)

Jåmlikhet år

ett

ord

med många

betydelser, sårskilt

i

svenskan.

I

den sociala nivelleringens strikta innebord anvåndes miljon for att
konsumeras i en uppblandning av klasserna med varandra. De kom-

munala bostadsmyndigheterna soker fordela hyresgåsterna i de nya
forståderna på sådant sått, att det inte skall bli någon åtskillnad ifråga
om inkomst och yrke och så att olika folk av olika klass och bildning
skall bo huller om buller. Steg for steg har detta också åstadkommits.
Om det verkligen kan nedbryta klassbegreppet eller bara tjånar till att
skårpa antagonismen återstår att se, men åtminstone i detta sammanhang år det avsikten som år av betydelse.
Social nivellering år kanske den sista betydelsenyans ordet jåmlikhet har på svenska. Rent bokstavligt vill uttrycket såga något jåmnt
och något identiskt och dårur utvecklades en stark bimening av
utplånande och råttning vånster.
att låta
fall

g5rs

någon
allt

hus)

framskymta

individualitet

i

dårav forbjuds arkitekterna
sina ritningar, eller

i

varje

dem från sådana tilltag. Samtliga svenskar
samma bostadsform: en lågenhet (eller ett råd-

for att hindra

med stort sett
som år bekvåmt ehuru

forses

Till foljd

sjålv-

i

medelvåg. Det år
rymlig våning

i

inte

tillåtet att

hem

overmått, ett slags miljons gyllene

ha en något båttre lågenhet men

dubbla etager,

individuellt uttånkt

till

att

ett

något storre standardhus

bo vackert och excentriskt

ingen valfrihet betråffande arten, bara ifråga

om

men

inte

en

inte ett

Det finns
graden. Medborgaren
i.

måste bo som staten foreskriver.
Lårosatsen understodjes av

Hans Lowbeer

dem som

tillhor visserligen

påtvingas av miljon.

måste få jåmlikhet

Palme bor

i

ett

i

overklassen

i

i

den moderna

f oljer

bostadsforhållandena”.

rådhus

men bor

dårmed den jåmlikhetsprincip
”Jag bor som alla andra”, såger han, ”vi

stockholmsforstaden Farsta och

som

styr landet. Universitetskansler

Och

statsminister Olof

Vållingby, en annan socialt konstruerad for-

235

stad

till

Stockholm. Bagge tycks de

gardygd som

ligger

i

en

fullt

anonym och

och

på den medborbostadsform - i varje

fast tro

likriktad

år det ett effektivt politiskt trick att de bor

fall

misstånker en månniska

som bor annorlunda ån

bland hans ledare år nodvåndig for

Anonym

som de

gor.

Svensken

andra; konformitet

honom

den

attityden.

arkitektur bor vara den logiska konsekvensen av

anonyma

bostadsforhållanden.

Man

att stodja

kan invånda

i

bara år

att detta inte

fallet

i

Men

vad som sårkånnetecknar den svenska situationen år att
anonymiteten utgor myndigheternas officiella politik, och att då staten
ensam beståmmer arkitekturens form ingen konkurrens finns och

Sverige.

som om

ingen hjålp eller bot. Det år

i

England

all

nybyggnation vore

hånderna på arbetsministeriets stora råd for London eller i Amerika
under kontroll av Departementet for boståder och stadsutveckling.

i

De

enskilda byggnadernas betydelse år

ett

grepp. Det år enbart forhållandet mellan
Naturligtvis soker varje arkitekt
sitt

hus

i

relation

till

grannhusen.

bruk som en medveten hjålp
att

med

att

i

Sverige avskrivet be-

byggnadema som

gåiler.

kånsla for konstnårlig enhet såtta

Men

i

Sverige har principen tagits

skapa anonymitet.

Den

har anlitats for

utrota rudimentåra drag av en egen karaktår, så att

blir det visuella uttrycket for ett kollektivt

samhålle.

i

byggnadema

Den ena

staden

som den andra, och det vilar en sållsam urgropt
byggnader som uppfdrts efter 1940-talet. Sådant år

ser precis likadan ut

tomhet over

alla

konsekvens av den

givetvis inte en oundviklig

Det fanns en

modema

arkitekturen.

under detta århundrades fyra forstå decennier, då
svenskarna ritade byggnader med viss karaktår, låt vara under finskt
tid,

och tyskt inflytande. Och går

vi tvårsover

den nutida arkitekturens vagga, finner

med

overvåldigande personlighet.

Men

vi
i

Bottenhavet

till

Finland,

dår byggnad efter byggnad

Finland soker arkitekten fort-

farande omsåtta arkitektonisk skonhet på modernt språk. Foljaktligen
finns det

i

Helsingfors byggnader

och kraft som utmårker

t.ex.

Alvar Aaltos verk år som

att

ett

med

hela den sårskiljande spånst

italienskt renåssanspalats.

Att se

digna under sprudlande arkitektonisk

vitalitet.

I

Sverige åter har anonymiteten blivit en huvudpunkt

236

såger:

arkitektens

Ahrbohm, ledande svensk arkitekt och
”Jag sympatiserar med den anonyma arki-

trosbekånnelse. Professor T.

hog statstjånsteman,

i

tekturen och ogillar byggnader

Husbygge

pare.

som

monument over

utgor

ar inte ett uttryck for en arkitekts personlighet utan ett

samhållets redskap. Det ar heller inte funktionellt

bygga

skulle

hand

med

en speciell funktion

i

sikte,

i

så måtto att

eftersom

om

funktionens foråndrande. Husbygge år
forandring”.

Om nu

sina ska-

man

man måste

ta

for att fråmja

till

de svenska arkitektema framvisar klassiska symptom på

riktning, ren Gleichschaltung, år det naturligt att fråga

vem som

lik-

diri-

gerar dem. Det omedelbara

men

statens administrativa organ.

vad man kan vånta i ett så
arkitekturen måste vara underkastad kon-

reglerat land
troll.

Det

som

Sverige, att

Det

i

viss utstråckning ytliga svaret år:

år bara

finns en central regeringsbyrå, Byggnadsstyrelsen,

påtrycka alla ritningar sin ståmpel
utfårda anbefallningar

med

genom

att faststålla

som kan

normer och

att

laga kraft. Vidare ligger en direkt kontroll

det lagliga tvånget for alla ritningar att godkånnas av de lokala myndigheterna inte bara for stadsplanering utan lika mycket for rent arkitektoniska vården. Det betyder att en byggnad inte bara måste uppfylla
i

officiella

krav

med hånsyn

låge och allmånt

samgående med omgivningarna, utan dess form och plan måste godkånnas av en kommunal arkitekt innan byggnadstillstånd kan beviljas. På så vis forebygges
experiment. All arkitektur

Men

detta år bara en

tillfredsstållande

om

i

till

Sverige år statligt

stomme av

godkånd

rent yttre kontroll.

arkitektur.

Det vore mer

arkitekterna kunde overtalas att utfora sina

rit-

ningar på det sått deras ideologiska overordnade kråver. Detta år faktiskt också vad svenskarna lyckats åstadkomma. De planer som fram-

godkånnande har hållit jåmna steg med utvecklingen, underkånnandena år få. Det år som om någon myndighet inte bara åndrat
låggs for

detaljbeskrivningen utan också åstadkommit en foråndring av arkitekternas tånkesått. Så snart den nya arkitektoniska ideologin tagit form
statens

och

partiets styrande organ, blev

den omedelbart spridd over
landet. Inom kort hade ledarskapet av Svenska Arkitekters Riksforbund, den organisation som styr hela kåren, overgått i radikala hander,
i

varfor administrationen av yrket var enståmmig

med den

officiella

dirigeringen.

Annu

djupare trångde indoktrineringen

foråndra samhållet

i

overensståmmelse

i

med

arkitekturens nya syfte, att

ideologisk ledning, ut och
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ner

i

professionella tidskrifter, via massmedia,

genom

officiell

propa-

ganda och framfor allt i undervisningen. Arkitekturskolorna svangde
over till den ny a linjen inom ett eller två år. Arkitektyrkets natur foråndrades med rapid hast. Bland de aldre arkitekterna fanns det kvar
vissa spår av estetisk ambition, den rent tillfålliga skuggan av en bygg-

Men

konstnår.

den arkitekttyp som kånnetecknade 1960-talets

slut var

ingalunda konstnåren utan sociologen, vars deklarerade syftemål inte
var

att

framskapa vackra hus utan

att

forandra samhållet.

En del av detta kan tillskrivas det nya undervisningssystemet. Ungdom som låmnat skolan har framvisat våxande ambitioner i socialt
manovrerande, och det år

till

den kategorin de svenska arkitekterna

Det år emellertid vårt lågga mårke
till att den nya attityden visserligen år friskast och mest outspådd
bland arkitekter under trettioårsåldem men att den likvål också assi-

numera

hor, nåstan helt

och

hållet.

Svenskama har en lovvård benågenhet att
ungdomen och rådslå for att bli betecknade som reaktionåra.

milerats av de åldre.

De nya och

yngre arkitekterna har spelat den avgorande rollen vid

utformandet av den arkitektoniska politiken.

som dominerar de avdelningar av

det år de

Sveriges planerande. Nåstan alla har de

overgått

i

som de

emedan de

offentlig tjånst,

”tjåna samhållet” ån

att

gjort for att

att

i

i

De

har formågan, och

staten

som

kontrollerar

forakt for privatpraktiken

finner storre tillfredsstållelse

arbeta fdr privatkunder.

De

i

har gjort

de dårigenom får storre makt.

”Det politiska klimatet hjålper
inflytelserik

låra av

yngre arkitekt

i

oss”, såger herr

Jan Stromdahl, en

riksplaneringsstyrelsen. ”Svensk arkitektur

har framgångsrikt kunnat befråmja foråndringen emedan det finns

ett

maktfullkomligt maskineri for centraliserad kontroll av byggnationen.

Detta har påskyndat utvecklingen.
”Sjålv år jag rådd for att
isolering

bo

i

ett enskilt

hus emedan det framkallar

och hindrar kontakt. Jag år intresserad av kollektivboende

ha sådant ytterligare utbrett. Jag håller på att experimentera
genom att bygga upp några nya bostadskvarter med vidgade gemenskapscentra. Inte bara motessalar, bibliotek och dispensårer utan också gemensamma tvåttstugor och gemensamma lekrum for barn. Genom
att ta bort bekvåmlighets- och skonhetsvårdena från hemmet och
flytta dem till gemensamma områden och lokaler kan man tvinga folk
och
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vill

att

leva

i

gemenskap. Och så

er, så att folk

vill

ha

jag

kan åta tillsammans. Det

mycket som en

f ler

gemensamhetsrestaurang-

finns ingenting

familjemålticl intagen

vid

som

isolerar så

samma bord inom

fyra

våggar.

”Jag tror inte det

sammans. Når de vål

blir

nodvåndigt tvinga folk

med

insett fordelarna

onska forandring. Det går också utan
mig som motståndare till villaprincipen.”
att

att leva

det nya livet

att jag direkt

och bo

till-

kommer

de

måste forklara

Detta år en bra och koncis formulering också av arkitekturens andra
huvudsyfte: fråmjandet av gemenskapen eller framskjutandet av kol-

med underminering av

lektivet

individen.

Rexed demonstrerar en annan aspekt på samma syfte i det
han såger att ”miljon har planerats på så satt att familjesituationen
kan råttas till. Barnen måste socialiseras mycket tidigt for att deras
sociala arv skall kunna utrotas”. Det år ett erkånt mål for socialProfessor

demokratiska ideologer (och andra)
nella familjen,

emedan denna

Sverige att splittra den traditio-

i

och vidmakthåller

fostrar individualitet

klasskillnaderna och den sociala ”oformågan”.

Med

och

mål fastlagda behover den
svenske arkitekten dårfor bara bekymra sig om ekonomi och teknologi. Men också dårvidlag år hans hånder fjåttrade. De krav infor
vilka han stålls år strångt detalj erade. Når strukturens månskliga inall

estetik bortopererad

alla

hysningskapacitet år given foljer dårav storleken automatiskt. Antalet

kubikmeter

och golvets antal kvadratmeter for varje dår boende
har vetenskapligt beståmts, takhojden foljer som en sjålvfallenhet.
luft

Detta år minimisiffror,

men

i

ekonomins

specificerade krav. Antalet våningar
i

i

hojden

Under sådana omståndigheter

stort.

intresse behandlas
foljer

de som

av byggnadsplanen

mer ån en
kunde lika vål

år arkitekten foga

uttolkare av tabeller och beståmmelser, hans arbete
utforas av en computer.

Återigen år

samma

beklagad) också

hån

att

den

har

andra lånder,

blivit universellt

men

i

verkligheten reducerats

tionsmetoden for

i

Sverige har det gått ånda dår-

Den svenske arkitekten finner
ekonomiskt omdome. Hans upp-

accepterad.

personliga verksamhetsfålt

sitt sista

gift

i

utveckling mojlig att iaktta (och har blivit djupt

ett givet syfte.

i

till

att utvålja

Också han har

den

billigaste

blivit

produk-

en kugge (van-
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ligtvis

en

villig

sådan)

i

det sociala maskineriet, en agent for politiska

krafter.

Alltsedan 1950-talet har det varit efterfrågan på svenska arkitekter.

De

har inte bara anlitats for

radikalt bygga

om. Centra

holm, har

ner

rivits

i

sårskilt

ursinnig hast och snabbt ersatts

med en

var det

sett

allt

i

att

Stock-

skinande

annat ån nodvåndigt.

med ett minimum av underhåll
Och slumkvarter var de framfor

av de gamla byggnaderna hade

kunnat hålla minst
allt

mycket for

lika

de viktigaste ståderna,

i

ny stadskårna. Ekonomiskt

Många

bygga nytt utan

att

ett

halvsekel ån.

De

definitivt inte.

utplånade centralkvarteren

i

Stockholm var

sådana, dit affårsforetag, småbutiker, hantverkare och tidningsredaktioner varit koncentrerade

Många hus av hogt

- med

en stads levande hjårta.

eller tradition tillåts

Alla ståder måste fornyas,

invånama

ord:

historiskt eller arkitektoniskt

skopan. Vare sig sentiment

att

ett

men

i

omsorgsfullt bevarat

sitt

bevara

ser

Om man jåmfor
man

klart dess

som också våxer och modemiseras, har

gamla centrum. Helsingfors erbjuder en ånnu

båttre standard for jåmforelse.
att

gråv-

processen sker vanligen gradvis, så

får tid att inråtta sig efter foråndringen.

unika situation. Kopenhamn,

foll for

vågen.

Stockholm med andra skandinaviska huvudståder

centrum

varde

med danska

Om

Kopenhamn har

ett

praktfullt

renåssans- och rokokobyggnader, så

har den finska huvudstaden mycket

litet

av den varan. Dår våntar

fuskbyggda spekulationsarealer av enastående

charm på en barmhårtig forintelse. Likvål år de finska stadsplanerama noga med att
aldrig avlågsna en hel gata på en gång, ån mindre hela stadsdelar, som
svenskarna gor. I stållet ersåtter de en byggnad hår och en dår med
liten

nya, så att fornyelsen av en given stadsmiljo utsprides

på ett flertal år.
Genom att forfara så vidmakthåller de kontinuiteten. Folk har tid på
sig att våxa in i foråndringen och besparas vantrivseln med att forlora
sin orientering.

Sådana synpunkter

med

Kanske
år hår i stållet avsikten att medvetet desorientera befolkningen. Det år
ju sist och slutligen en elementår regel for manipulering av månniskor
att ett

i

Sverige

sin totala frånvaro.

av de effektivaste såtten for lamslående av en månniskas mot-

ståndskraft består

kommas genom
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lyser

i

att forstora

hennes tidskånsla. Att detta kan åstad-

forstorandet av invanda omgivningar och dessas er-

sattande

som

med något

talar

om

helt

och

hållet nytt, betygas av aldre stockholmare,

de smartfyllda kanslor av forvirring de erfar bland

Det ar

stads gravskoperivna ruiner.

kanslan av topografisk rotloshet

inte

som

sin

bara den relativt oskadliga

åtfoljer forsvinnandet

av mate-

landmarken, utan också en djupare desorientering, som omfattar

riella

både rummet och

tiden,

som

ror den personliga identiteten och snud-

dar vid den psykiska hålsans grånser. Når nya hyresgåster flyttar från

landsbygden in

i

Stockholms nyuppsmåckta forståder år en av deras

angående en åldre bebyggelse på platsen for
deras skinande smålågenheter. Arkeologerna på Historiska museet i

forstå handlingar att fråga

Stockholm oversvåmmas

med

en jåmnt strommande flod av forfråg-

Och de frågande håmtar

ningar.

på jorden djup under deras

niskor

mark de

av svaret

trost

att

det forut bott

mån-

golv, att det inte år rent jungfrulig

tycks återfinna en viss orientering efter en period av forvir-

ring.

Dessa frågare år for det mesta ungt

folk, det gåiler inte nostalgin

hos en åldre generation. Dessutom år de produkter av

som

och uteslutande

ett

skolsystem

på framtiden, så att ingenting i deras bakgrund får dem att grubbla over vad dår har funnits
tidigare. Men i sin naturliga hemmiljo hade de historiens vårdkasar vid
år antihistoriskt

riktat

stugdorren; det svenska landskapet år fullt av forhistoriska minnes-

mårken, av gravhogar och domarringar. Efter
dessa nya stadsbor fysiskt rotlosa och

fritt

de vågmårken från det forflutna som fanns

sin utflyttning finner sig

svåvande
i

i

tiden,

berovade

deras tidigare hem.

Det har ej alltfor sållan varit nyhetsmakares sed att konstruera
fram totalt nya omgivningar for att symbolisera ankomsten av en ny
ordning och rent visuellt framhåva

ka rna

foljer

en respektabel

Foråndringama

i

tradition,

Stockholm år

det forflutna år avskaffat. Svens-

att

kånd inom många

inte

som

kulturer.

vid liknande skeenden

andra lånder resultatet av kommersiell fbretagsamhet och privat
tiv.

De

år produkten av myndigheternas planerande.

De

i

initia-

flesta civili-

serade samhållen utovar en viss kontroll over privat byggverksamhet
for att hindra overdrifter, arkitekturmåssiga

och andra.

Men

i

Sverige

som ensamma fastståller
byggnationsmonstret. Det år de allmånna myndigheterna som ensamma aktivt skapar planema, medan de annorstådes oftast har sin verkår det

16

kommunerna (och

i

sista

hand

staten)
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samhet begransad
ner.

Den

huvud

den passiva funktionen

bedoma samma

att

private foretagaren nekas varje initiativ;

tillåtes

i

den

mån han

pla-

over-

fungera måste han folja myndigheternas direktiv, och

slutanalysen ar

Då

till

han

inte annat

an

ett

redskap for

myndigheterna får expropriera som de

vill

i

officiella intentioner.

och ohindrat genom-

med ett godtycke som påminmed byggklossar. Vad som sker på byggnatio-

trumfa sina idéer, tyranniserar de miljon
ner

om

barn som leker

nens område år dårfor mindre en konsekvens av ekonomiska krafter
ån en utstrålning av ogonblickets officiella instållning. Och når ideo-

de anvånder arkitekter och stadsplanerare i
medvetet realisera politiska syften och genomfora en for-

logerna medger oppet
syfte att

att

åndring av mentaliteten.
Forstorelsen av Stockholms centrum har haft
flutna skurits bort.

Den genomfordes med en

till

effekt att det for-

kånslokyla och hånsyns-

som talar om fruktan for eller hat gentemot det som funnits dår
tidigare. Når den nya planen antogs på 1950-talet presenterades den
som en framtidssymbol. ”Allt som var fore 1932 måste glommas
bort”, sa ett av borgarråden. Som vi minns var det det året som socialdemokratema kom till makten, men årtalet har en symbolism som går
utanfor enkel partipolitik. 1930-talet bevittnade det moderna Sveriges
loshet

fodelse och den svenska teknologiska erans begynnelse. Oavsett poli-

många svenskar den epok de helst vill
komma ihåg, och allt annat kan man lika gåma lågga på skråphogen.
Trots allt finns det emellertid en del svenskar som foredrar en uppluckrad miljo, om också inte upp till nutidens absoluta hojd. Men i
Stockholm står ett socialistiskt borgarråd med bostadsvåsendet som
sitt speciella område upp och deklarerar att han åmnar riva ner
varenda åldre byggnad emedan han vill att alla skall ha samma ”hoga
standard” (jåmlikheten igen). En kvinna med overhångande rivningsen stockholmstidning: ”Vi som bor i dessa
hot for sitt hus skrev
dodsddmda byggnader ålskar våra skrabbiga gamla kvarter. Och vi
forsakar hellre ån gåraa de moderna bekvåmligheterna for att kunna
bo billigt, centralt och i en angenåm atmosfår. Jag anser att vi som år
tisk

trosbekånnelse år detta for

i

unga och friska borde ha rått att frivilligt avstå från materiell standard
och komfort om vi anser det vårt offret.”
Svaret på hennes vådjan kom indirekt, vid en konferens mellan
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kommunala

om

talade

bostadsexperter.

En

och som var en makt

i

som

tjånsteman

viss

och

ville

ha dem

att

eller inte. ”Vill ni

bo?” - ”Ja”, blev

En

som

var bast for

dessa också skulle tillhandahållas hyresgåsterna

stadsfullmaktig

svaret, ”det ar

Stockholm

i

om

darmed saga”, yttrade en av de

om

synta revolterade delegaterna, ”att ni tanker tala
skall

vad han

staten forklarade att ”forskningen”

bestamt vad for kok, rumsform och elinstallationer
folk

visste

min

de

sall-

for folk hur de

tjånsteplikt”.

talar alltid

om

de gamla byggna-

derna som ”smutsiga”. Officiell propaganda och massmedias samståm-

miga uppfattning underskriver hans synpunkt. Når nya kvarter skjuter upp år den stående klichén alltid att ”framtiden stiger likt en fenix
ur det forgångnas aska”. Bland allmånheten råder bevislig sorg over

de fortrogna landmårkenas forsvinnande, men sorgen

tar sig aldrig ut-

råddande av hotade byggnader år praktiskt taget okånd. Når den någon gång intråffar år den svag, ineffektiv
och begrånsad till en tunn overklassminoritet. August Strindbergs sista
hem, som både arkitektoniskt och historiskt varit vårt att rådda, revs
tryck

i

aktion. Agitation for

nåstan utan opposition.
liknande

man

fall,

Den

punkten år hår som
allmånheten gårna hade sett huset råddat

att

svalt sin fortret

essentiella

emedan man

trott att

i

många

men

att

framåtskridandet kråvde

offret.

Medborgare som sorgset betraktar resterna av ett rivningshus, de
kånt och ålskat, tånker inte med bitterhet på hur lått det kunnat råd-

De

das.

ringen;

Bakom

sager

i

stållet att detta år

en oundgånglig foljd av forånd-

med en

passande kliché avfårdas saken som ”tidens krav”.
attityden ligger den sedvanliga svenska determinismen, som

accepteras också av de styrande, inte bara av de styrda. Ett borgar-

Stockholm uttrycker det på foljande sått: ”Stadsplanering år en
fråga på lång sikt, så att åven om vi skulle velat rådda en del gamla
råd

hus,

i

kan

vi det inte.

Det som sker idag

den tidens idéer år det som nu kommer

beslots for flera år sedan,
till

och

utforande. Teknikens kraf-

ter år oemotståndliga”.

Stockholms centrum har gjorts

Det har

avsetts for att

detta ingenting unikt,
praktiskt taget lyst

med

om

for bilar

kora igenom, inte for

men

och
att

inte for månniskor.

bo

i.

Naturligtvis år

det for Sverige speciella år att kritiken

sin frånvaro.

Många stockholmare medger

vil-
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ligt att

deras stadscentrum blivit

dem

det bekymrar
likhet

med

så

inte:

med

sterilt,

uttryckssåttet hos en

många andra lånad

rum ”fungerar

charmlost och obehagligt,

men

annan kliché

(i

från massmedia) heter det att cent-

for att det åtminstone låter trafiken flyta”.

Folk accepterar ombyggnaden av sina ståder såsom en nodvåndig
foljeslagare

till

foråndringarna

i

samhållet.

De

bevara det gamla, liksom de inte finner skål

att

ideologis frammarsch. Mil j on har predisponerat
”Politiker”, heter det
de,

i

ett

finner inget skål att

motsåtta sig en ny

dem

for foråndring.

stockholmskt borgarråds vålavvågda yttran-

”onskar utan tvivel inverka på folk genom stadsplanerande”.

om

Och

Sveriges arkitekter utgor spegelbilder av politikernas tånkesått

soker de att påtvinga folket likriktning och disciplinår frontuppstållning.

Det finns ingen kåck bravur, ingen individualitet, inte ens den fritt
våxande kommersialismens oblyga vulgaritet over svensk arkitektur.

Den framkallar enbart en kånsla av undergivenhet och tvång. I likhet
med all ”politisk” arkitektur utgor den ett monument over det parti
som skapade den. Om det funnits ideologiska tankar bakom ombyggnadsraseriet så har dessa varit anmårkningsvårt framgångsrika. Miljons

kvam

har malt bort ståndigt mera av motståndsvilja och begåret

opponera.
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att

Massmedia som

13.

likriktningens

redskap
Bedomt

uteslutande efter sina olika massmedia verkar Sverige

som

om

det styrdes av en tolerant, manipulerande diktatur. Press, radio

och

TV

av

som om de vore

ar mårkvardigt likriktade,

centraldirigerade

propagandaministerium. Kritik av regeringen kan visserligen

ett

forekomma, men den inskrånker sig nastan uteslutande till administrativa trivialiteter och tackes av formeln: ”Forst bestammer man målet,
sedan diskuterar man medlen; det finns ingen annan diskussion”. Det
ror sig nastan aldrig
tisk

om

grundlåggande politiska frågor

undersokning av statens

institutioner.

en

eller

kri-

Samtliga media tycks ha

samma instållning, efterstråva enahanda samforstånd, anvånda
samma slagord. Och det forefaller som om de alltid noga foljde svångama i en partilinje. De gor ett intryck av att finnas till, visst inte for att
med kritisk blick f 51ja myndigheterna utan for att undvika att den

exakt

offentliga sinnesfriden blir stod; inte for att kritisera utan for att

indoktrinera en beståmd synvinkel.

Om radio och TV
år detta begripligt,

staller sig

till

fdrfogande for

då båda utgor statsmonopol.

officiella

Men

synpunkter

pressen år privat-

ågd, for det mesta icke-socialistisk, och dess frihet garanteras av grund-

om

någon ”ockult” kraft styr utgivarnas
och joumalisternas sinnen och tånkesått. Till den saken skall vi återDet

lagen.

komma

år inget tvivel

att

senare.

Att etern år statens prerogativ behover inte tvunget (utom
rer)

innebåra

fallet

i

att

i

diktatu-

den också måste vara regeringens språkror. Så var

de Gaulles Frankrike, medan Englands

ITV och

BBC

når den hårskade

den kommersiella radion satte in,
framvisade en hedervård oavhångighet. Det svenska systemet kan jåmforas vare sig med det ena eller det andra. Radio och TV år nominellt
oavhångiga, ehuru under statlig oversyn; de tillbakavisar varje beskyllensam, innan

ning for

att

(hotet från)

utgora regeringens organ.

Men

de ådagalågger en

inrikt-

ning och propagerar synpunkter

som

regeringen onskar att folket skall

tillagna sig.

Som

så

många andra

påseende

ting tycks svensk radio vid flyktigt

likna sina motsvarigheter

de våsterlåndska statema

i

men

visar sig vid

nårmare undersokning vara någonting helt annat. De forstå sårkånnemårkena ligger i dess stållning inom statens organisation. I nåstan
samtliga våstdemokratier administreras radio och

i

många

diktaturstater) år

roll

som instrument

sinnena och forvandla samhållet, år det
tas

bruk for samma

i

I

i

blivit ett

Då

medel

fullt logiskt att

under

forma
radio och TV
att

syfte.

våsterlåndska stater, for att ta en annan jåmforelse, år

teoretiskt avsikten

i

som håntyder på

for politisk ledning och uppfostran.

socialdemokraterna undervisningsvåsendet

men

de underlagda undervis-

ningsministeriet (”Utbildningsdepartementet”), något

en

av kommunika-

de utgor neutrala media -

tionsministeriet, vilket betyder att

Sverige (liksom

TV

med

radio och

TV

att

i

varje fall

injormera allmånheten,

men

Sverige år deras officiella funktion att formera, att forma opinionen.

Detta år inte bara ordrytteri på

ett prefix;

de svenska myndigheterna

år fullkomligt klara over skillnaden mellan de

båda begreppen. Når de
valde det ena av dem hade de ett speciellt mål i kikaren. Det år i detta
sammanhang intressant lågga mårke till att i den officiella jargongen
radio-TV alltid omtalas som ”ett opinionsskapande medium”.
Radions makt år

i

Sverige något storre ån

i

emedan befolkningens huvudmassa, som

terna

de våsterlåndska

sta-

år intellektuellt efter-

bliven och forst helt nyligen trått ut ur sin isolering, år

mer ån

vanligt

mottaglig for indoktrinering. Jag citerar Orjan Wallquist, chef for

kanal 2

i

TV: ”Svenskama år intellektuellt primitiva och unOch TV arbetar på så vis, att den skapar emotion och

Sveriges

derutvecklade.

och dårmed också skapar opinion. Det år
nions-skapande medium”.
intellektuellt liv

Hr

Wallquist år socialist och tillhor arbetarrorelsens intellektuella

ledarskikt.

”TV

år ett

mycket måktigt medium”,

apparater år tåtare koncentrerade
t.ex.

”Aktuellt”

(ett

hela befolkningen.
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ett opi-

i

Sverige ån

i

såger han.

”TV-

andra lånder. Så har

nyhetsprogram) en tittarskara som utgor 50

°/o

av

”TV

mycket maktigt medel for indoktrinering, och man måste
vara utomordentligt varsam vid begagnandet av det.
”TV skulle aldrig angripa statsministern och regeringen emedan
genomsnittssvensken identifierar sig sjålv med staten och med de organisationer och institutioner som har politiskt inflytande. På så vis
kånns TV som en del av staten.”

En

ar ett

representant medger alltså att radio-TV år ett

officiell

medium

Det har två syftemål, sager han: att overtyga svenskarna om att de lever i den basta av alla tånkbara vårldar - och att
konditionera dem for den sittande regeringens ideologi.

for indoktrinering.

Att overtyga en nation
jorden år

om

påfund

ett primitivt

den har den lyckligaste lotten på
såkrandet av uppslutning kring rege-

att just
till

ringen och forebyggande av kritik. Vid reportage från utlandet be-

kymrar

sig radio

har det - ån

att

centererar sig

till

och

TV

mindre

om

att visa

hur andra folk lever och

belysa svenska forhållandens overlågsenhet.

fråmmande

staters defekter

De kon-

och drar jåmforelser

Sveriges formån. Tittaren inbjudes att se hur dåligt folk har det
overallt annars

och betånka hur

han sjålv år. Dagspress
Svensken blir inte bara itutad

linje.

han har den hogsta levnadsstandarden och den fornåmsta
tryggheten, utan han suggereras att tro att han faktiskt år båst
att

barnavård, offentliggjord
uppgift ån att stå

till

båttre svenskarna ser
ofta nedsåttande

i

i

politik

och kultur.

En

artikel

om

sociala
i

absofransk

en damtidning, tycktes inte ha någon annan

tjånst
till

stållt

lyckligt lottad

och veckotidningar håller samma

lut allting, alldeles sårskilt

till

med en moralpredikan om hur mycket

sina barn.

anmårkningar

i

Också reseskildringar innehåller

speciellt syfte att

framdra en sens-

- vanligen i en jåmforelse mellan fattigdom
utomlands och vålståndet hemma.
De flesta nationer hyser en hog uppfattning om sig sjålva, men om
inte deras styrande ruvar på fordolda motiv brukar massmedia och
moral

till

Sveriges pris

kommunikationer normalt inte envisas med

inprågla de

att ideligen

hemmavarandes overlågsenhet over utlandet som politisk taktik. Annu
mindre fullfoljer de ett sådant mål genom att nedsvårta utlåndska
institutioner.

Ryssarna gor det forstås notoriskt, for

lande exempel.
skål: for att

Om

svenskarna forfar på

framskapa belåtenhet bland

samma

att ta ett påfal-

vis år det

folket. I likhet

av liknande

med genom247

snittsryssen har dårfor också genomsnittssvensken

en ensidig syn på
vårlden utanfor som något underlågset och icke efterstråvandsvårt, en
syn

som

skapats av hans massmedia.

Vid allmånhetens indoktrinering med regeringens politik har Sveriges radio och TV varit av storsta varde. Programmens andemening

med

tånkande

foljer ministeriellt

storsta ackuratess.

Från 1968, då

regeringen antog en antiamerikansk politik (huvudsakligen

enbart rorande Vietnam) foljde etern lydigt

nåstan lojevåckande ensidiga och fårgade

efter.

men

inte

TV

blev

Radio och

nyhetsreportage och

sitt

sitt

som bara
kunde kånnetecknas som odåmpad propaganda. Producenterna medbild-textmaterial (en del håmtat från Cuba)

tion

mot amerikansk

begrånsat enbart
sina attityder.

dan

luften.

i

till

En
Och

om

ett

satt

om USA

delades att inget program

var ogynnsamt. Också

på

det just

kunde ifrågakomma om det inte
den tiden rådde kanslomåssig reak-

politik lite varstans (naturligtvis var sådant inte

Sverige), så blev svenskarna notoriskt stridbara

folklig

antiamerikanism våxte fram

med propagan-

sedan 1970, når Sverige borjade underhandla

den gemensamma marknaden, var det en

lått

i

om

beslo j ad hemlighet att

medlemskap och onskade som
stod en låmpligt intrumfad folkopinion. Radion och speciellt TV genomforde en lika håtsk som ihållande kampanj mot EEC fram till det
officiella svenska avboj andet av fullt medlemskap i mars 1971.
regeringen var mindre benågen for

fullt

Efterhand som partiet vidgade och befåste
radio och

TV

blivit

talet tog det tre

grepp på staten har
instrument for partipropagandan. I slutet av 1960-

månader

att få

sitt

partiprogrammet integrerat

i

radions

och TV:s program. Vanligen sker detta numera innan de politiska
programpunkterna blivit officiellt antagna som partiets taktik. Avsikten år att forbereda

marken -

nya idéema åntligen upptråder
redan accepterat
ty eks

eller

i

i

partiet

på

konen

fick

”utbildningen”.

i

Når de

manifest har allmånheten

ett politiskt

varje fall vant sig vid dem,

ett

och

partiet

exempel. I september 1969 antog socialdemokratiska

sin kongress ett

en framtrådande

jåmlikhetsprogram dår jåmlikhet mellan
plats.

Månader

inpråntat de nodvåndiga begreppen

likhet” blev ett universellt slagord
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som

bara framlågga sjålvklara sanningar.

Låt oss ta

TV

dem

alldeles

i

i

fdrvåg hade radio och

”Jåmetem. Jåmlikhet mellan konen
i

folks medvetande.

(och dess logiska konsekvens kvinnornas frigorelse) framstålldes

som

godkånd dogm.
Fastan jamlikhetstanken kånslomåssigt ar

hade den

tera,

rorelsen.

ett

omojlig

unikt satt blivit forknippad

accep-

att

med

arbetar-

ordets samtliga betydelser forvandlades jåmlikheten

I

Den

partipropaganda.

programmen, så
sju helt enkelt
till

på

likval

totalt

att

integrerades

barn

i

att

slogan och trosdogm

den mest mottagliga åldern mellan

undgick hjårntvått.

forevåndning for

som
Till

och

inprånta slagordet

i

barn-

tre

med julprogrammen

om

till

och
togs

jåmlikhet.

Nårhelst regeringen så kraver blir på liknande satt en antiameri-

barnprogrammen. Så fick t.ex. en serie om
indianska rodskinn, åmnad for åldern fem till sju år, en sådan slagsida
att den kom att utgora ett groteskt angrepp på USA. Naturligtvis år
kansk instållning inmatad

i

behandlingen av Amerikas indianer inte enbart smickrande for de vita
nybyggarna, men det år ånnu mindre sakens exploaterande for dem

som

med

likhet

i

det svenska fallet på dylik grund fordomer det ameri-

kanska samhållet
att forsvara.

som

En

i

dess helhet; det år vare sig resonabelt eller mojligt

stockholmstidning offentliggjorde en rad bambrev,

visade att denna form av propaganda visat sig effektiv. ”Jag tyc-

ker att alla amerikanare år svin”, skrev en sexåring.
I

jåmlikhetens

namn

har partiet också

finansvåsendet och industrin. Sak
detta

(i

varje fall

till

samma

satt

igång en kampanj

mot

TV.

Allt

gjorde radio och

en borjan) var uteslutande socialdemokratemas

”egendom”. Det var partipropoganda som ånnu inte forordnats av
regeringen och alltså under inga omståndigheter ånnu landets ”lag”.
Detta

som

senare skulle visa sig utgora en forberedelse

till

1970

års

valkampanj framstålldes som accepterande sanningar som skulle hamras in.

Också

bortsett från dessa periodiskt återvåndande

svensk radio och

På de

ringar.

TV

åven

el jest

kampanjer godtar

oupphorligen arbetarrorelsens vårde-

industriella relationernas vitala

område dominerar

fack-

foreningarnas synpunkter och arbetsgivarsidan presenteras ofordelaktigt.

Det

regeringen att få gora sig
partiets

och statens lydiga

Det har

någon som opponerar mot
hord. Radio och TV har forvandlats till

år praktiskt taget omojligt for

inte alltid varit

tjånare.

på det

såttet.

Fram

till

1950-talet var svensk
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TV)

radio (och

och avsåg

relativt opartisk

med BBC. Forandringen

neutral offentlig service, jamforbar

med

att

Palme,

Olof

utgora en form for

att

sedermera

statsminister,

chef for Sveriges Radio. Palme hade studerat

till

i

intrådde

1962

utnåmndes

USA

och assimi-

nu for sina landsman amerikanska erfarenheter på
området. Han tog makten också i TV - och i Sverige år TV en fruktansvård makt. Når den lilla ljusfyrkanten på 1960-talet forst svepte
in i de svenska hemmen, utgjorde den ankomsten av en okånd vårld
lerade och anvånde

Den
Många

dårute.

brot for forstå gången

ring.

svenskar såg forst nu en utlånning:

ut från

tidiga 1800-tal

sitt

Såsom

talets mitt.

med hr
mediet. Och
tala

siell a

att

historien svenska folkets isole-

stålldes ansikte

”intellektuellt primitiv

i

sin

mot

TV. Folket drogs

ansikte

med 1900-

och underutvecklad”, for

att

Wallquist, var svensken fruktansvårt sårbar for det nya

Han

det forstod Palme.

politiska våpen,

båda med

och

i

sig.

forvandlade

TV

och radio

till

och når han blev utbildningsminister tog han dem

Han hade

destillerat

visdomen hos Amerikas kommer-

propagandister och anvånde den

i sitt

statsmonopol.

I stållet for

slåppa fram det privata nåringslivets avbalanserade krafter gav han

obetingad fortursrått åt centralregeringen. Det monopol på indoktrinering

som

dårmed

partiet

fick var oerhort, fasansfullt.

Exploateringen av etern nodvåndiggjorde

ett politiskt

overtagande.

Sveriges Radio år nominellt en oavhångig korporation, och innan

socialdemokraterna på allvar vånde sin uppmårksamhet
troll

av masskommunikationema leddes den av

mån

mot en kon-

vilkas

allmånna

samforståndslinje tillhorde centern. Likvål år dess konstruktion sådan
att regeringen,

i

varje

kontroll over den.

fall

Den

om

den år socialdemokratisk, kan utova

utgor en korporation av korporationer. Dess

håmtas från de viktigaste politiska partierna och korporativa
organisationema. Arbetsgivarna, fackforeningarna och kooperationen
finns representerade. Det betyder at arbetarrorelsen har majoritet och
styrelse

att

regeringen har

regeringen.

Fram

icke partibetonat

fri

till

sått,

våg. Vidare

tillsåtts

vissa vitala kommittéer av

1960-talet hade dessas

men Palme

medlemmar utnåmnts på

gjorde postema

till

politiska

och

låt

kommittéerna domineras av socialdemokrater. En speciellt viktig kommitté som på så vis ombildades skulle omhånderha vaiet av program
och funktionårstab. Socialister utnåmndes till de hogsta administrativa
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och produktionsmassiga stållningarna. Stabens åskådningar
des

ett steg

ståndpunkt,

vanster

till

men

om

det socialdemokratiska partiets officiella

detta var fullt

overensståmmelse

i

nas syn på saken. Dessa kråvde
flera steg

om

vanster

till

forflytta-

att

med

allmånna opinionen skulle

omedelbara mål, så

partiets

partistrategerflyttas

hade

att partiet

spelrum och en marginal for ”avdrift”.

politiskt

Mellan 1965 och 1968 drog socialdemokraterna fordel av Vietnam-

genom att stodja protestrorelser och dårmed tillforsåkra sig ungdomens sympati. Den tiden stod kånslorna på kokpunkten, och rått utnyttjade var de politiskt vårdefulla. Medan våsterlåndska regeringar
annorstådes bekåmpade ståmningen gjorde den svenska regeringen den
kriget

sin bundsforvant.

till

demagogiska

tal

Olika statsråd, bland

mot Washington och

dem också Palme,

holl

TV

lovprisade Hanoi. Radio och

tåckte generost varenda demonstration, ofta utan varje proportion

De

dess omfattning.
patisorerna,

gav respektabilitet åt de svenska Vietcong-sym-

som kunde råknas

hår,

kommunistmårken och

lade

dem

hippie-klåder.

på

Det hela var

att få

hindrade

gora

dem

i

De

”landskapet”,

svenska massmedia kal-

som annars FNL-sympatisorer utan

så att folk fick intrycket att en front
rige.

ett

i

FNL-medlemmar,

Vietnamkriget uppråttats

ett satt,

som annars

deras neutralitet

från.

Allt detta var

till

fordel for regeringen.

Ungdomen

fick utlopp for

sin energi

TV

med

Men

att

Sve-

i

exempel på svenskarnas krav på handling och

gallande på

sig

ungdom
med långt

tiotusenden. Tonåringar och

i

strax over de tjugo blev en accepterad del

inte

till

och regeringen stod på dess sida. Radio och
blåsa upp demonstrationerna och protestmotena.

fortsatte
i

slutet

av 1969 hade protestrorelsen mist sin glans och sin politiska respektabilitet;

den overtogs av maoisterna, som var

ringen.

Radio och

var lika intensiva

TV
som

fientligt instållda

till

rege-

slutade tåcka demonstrationerna, oaktat dessa
forut. Ett

av de storsta motena av detta slag

den 20 december 1970 utanfor amerikanska ambassaden i Stockholm till åra for grundandet av Vietcong, men motet blev knappt ens
holls

omtalat

i

radio och

TV. Massmedias forandring

regeringens nya instållning.
sig

Palme mot

Medan media drog

holl

jåmna

tillbaka

sitt

steg

med

stod vånde

sina forra allierade.

Partiet lågger stark vikt vid att behålla sin kontroll over

TV

och
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ar

noga med

att

foregripa den

kasett-TV’n gjorde

intåg

sitt

monopol på

ett faktiskt

kommande
i

Når den

utvecklingen.

forstå

Sverige ingrep regeringen och kravde

såvål produktion

privata firmorna teoretiskt sett hade

fri

som

omsåttning. Oaktat de

tillgång att

gora som de

ville

och har det ån, blev de skjutna åt sidan, så att de antingen måste uppge sina planer eller också godta staten som partner och overvakare.

Få

våstliga regeringar år så dodligt

rådda som den svenska for

mojligheten av direkt TV-transmission från
tagare.

satelliter

till

privata mot-

Politikerna år helt oppet oroliga infor utsikten att utlands-

program kan nå fram

till

deras medborgare, ty når den dagen

har staten in te långre monopol på sin egen

kommer

eter. Foljaktligen

soker

svenskama få en framtida transmission från satelliter internationellt
forbjuden. Annu har emellertid under rådande omståndigheter den
svenska regeringen kontrollen over luften fast i sin hand. På många
sått år detta bara att gora forsåkringen dubbelt betryggande. Också
utan politisk overvåkning skulle partiet fortfarande ha oppen våg,

emedan

alla

massinformationer år på dess

sida.

Hela den svenska maffian av massinformatorer, kommentatorer,
vågledare och uppfostrare upptråder som en kollektiv enhet och foljer
ogonblickets tendenser.

bara

att

De

år konformister

till

overmått och onskar

- en

befordra det allmånna samforståndet

tradition

stårkts av skolutbildningen. Partiideologema såger att det

som

nya skol-

systemet har konditionerat den uppvåxande generationen att tånka

ideologerna

vill att

de

skall tånka. Indoktrinering

i

for-

skoloma har

som

stån-

digt avancerat

sedan 1950-talet, och systemets produkter dominerar nu

De

åldre har insupit de nodvåndiga attityderna via andra

medierna.

kanaler. Angsligt

måna som de

år

om

att

framlågga endast vad deras

kolleger tror behover de svenska massinformatorerna inget tvång for
att f olja partilinjema.

accepterade normen
till

I

deras mentala vårld år avvikelse från den

ett slags forråderi.

Det år

grupptånkande som gor personligt sårgående

accepterandet av den kollektiva opinionen
ett inre

tvång

att

utvecklat ett slags
vilken skår

punkterna.
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delvis konditioneringen

till

Då

till

till

en synd och

en kardinaldygd.

De har

som alla andra tånker. Foljaktligen har de
håmning, som ryssarna kallar ”den inre censuren”,
tånka

uttrycken for deras tankar efter de dominerande syn-

de agerar kollektivt, så

att

såga

genom konditionerad

reflex, ar det relativt latt att ta

Det racker med
foljer

omvånda

att

de ovriga lydigt

Dårav
frågan

demisk.

I

vern

som

anspråk for en speciell ideologi.

ett utvalt fåtal

liga tidningar,

hierarkins topp, så

efter.
att

åger vederborande tidning vittgående år rent aka-

ett politiskt parti.

tåckande 70

eller stoder

kommersiellt år en

°/o

(Omkring 70

av cirkulationen,

°/o

Den oavhångiga

raritet,

tillhor oppositions-

tidningen

En enda

som

att

från

dem hos

for det statsstyrda

deras kolleger

privatågda pressen. Likriktningen befordras ytterligare
sen av journalistskolor. Det har

okad utstråckning

i

institutions-

den år så kraftlos som den

Tendensen hos de massinformatorer som arbetar
skil j er sig inte

tid-

skots enbart

och då svensk press år av så

betonad natur kan det knappast forvåna
radio-TV-systemet

av Sveriges dag-

dem. Resten ågs av arbetarrorelsen.

ning år kommunistisk.)

år.

i

verkligheten ågs de flesta dagstidningarna av oppositionen,

nåstan alla tillhor

partiema

i

aven pressen understodjer statens politik och

foljer att

om

dem

genom

den

i

existen-

blivit praxis att

Men

svenska tidningar rekryterar sina medarbetare från dessa skolor.

på det svenska undervisningsvåsendets vanliga sått har journalistskolorna åven de foljt partiets och statens indoktrinering. De har
konsekvent forskjutits mot vånster och producerat utexaminerat folk

med uniforma åsikter. De fårdigutbildade kan i stort sett beskrivas
som radikalsocialister med ett eventuellt sting av maoism. Den aktuella
dirigeringen år givetvis utan betydelse, det viktiga år att det finns
dirigering dverhuvud. I likhet

med

sina kolleger bland arkitekterna

sociologerna betraktar dessa journalister sig sjålva
rerare

med

ambitionen

att

som

sociala

och

manov-

foråndra samhållet och indoktrinera sina

medmånniskor.
Likvål ty eks regeringen inte vara helt och hållet nojd

informatorernas stod

i

dess naturliga form.

ning inom det socialdemokratiska partiet

En

vill

med

mass-

inflytelserik tankerikt-

ha bort pressen från dess

privata ågare och lågga den under offentlig kontroll. Ett utslag av
detta var en 1971 antagen lag, skenbart avsedd att stddja pressen
slå

vakt

om

dess oavhångighet

men

i

praktiken

ett

hot mot dess

och

frihet.

i

betryek skall erhålla understod, finansierade

genom en

annonsskatt

som pålåggs de mera framgångsrika och som

betalas av

Tidningar

dem. Effekten år en overforing av pengar från oppositionen

till

rege-
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ringsorganen, då

Sverige (som också annanstans) de icke-socialistiska

i

En

tidningarna vanligtvis går vida båttre ån de socialistiska.

kommission beslutar vem som betalar och vem som

kommer många

långa loppet

och avhångiga av

tar emot. I det

vinstgivande tidningar att bli

imderstod for

statligt

sitt

statlig

olonsamma

fortlevande. Effekten

utgivarnas oavhångighet kan knappast bli behaglig.

Och

på

slut blir

till

oppositionen sannolikt kuvad.

Men

detta år faktiskt overdriven forsiktighet. Idag år tidningarna

lika fordomspråglat likriktade

patentsvenska syn på vårlden

nas sjålvkånsla.

I

som

med

radio och

TV

och ger samma

avsikten att underbygga svenskar-

svenska tidningar år det svårt

att skilja

mellan nyhe-

nakna fakta, reporterns synpunkt och redaktionens åsikt. Man
tycks fråmmande for tanken att nyhetsspaltema borde reserveras for
fakta och kommentarerna placeras i ledare. Svenska journalister tror
i stort sett att fakta år av underordnad betydelse och kanske rent tillter,

fålliga,

varfor deras egna åsikter

bor fårga deras reportage. På
de som sin uppgift

i

den objektiva sanningens

samma

som

sått

sina kolleger

i

intresse

etern ser

forma den allmånna meningen.
”Nyheter måste anvåndas till att fdr åndra samhållet och influera på
månniskorna”, såger dr Olof Lagercrantz, chefredaktor for Dagens
att

Nyheter som år Sveriges storsta dagliga tidning. (Dess upplaga år
600.000, och dess enda medtåvlare Svenska Dagbladet - likaledes i

Stockholm -

som bekant
bara

såljer

bara ca 200.000. Totalbefolkningen

strax under 8 miljoner.)

avser

att

konservatism. I

informera”
ett litet

”Om

fortsåtter

i

Sverige ligger

nyheterna år objektiva och

Lagercrantz

- ”då

år

det

som Sverige har en dagstidning som DN
ensamma kan vi faktiskt svånga hela opinio-

land

en ofantlig makt. Alldeles
nen”.

Det

ligger

en hel del

i

detta påstående. Svenskarna år

i

speciellt

hog grad mottagliga for påverkan genom massmedia. Mannen på gatan
tvekar att uttrycka sina egna synpunkter och behover en opinion, som
forskaffas honom genom en expert. Han vill vara såker på att det han
såger ståmmer overens med vad andra runt omkring honom såger.
Det år ett då och då citerat elakt skåmt att en svensk ”inte vet vad
han skulle anse innan han
”Ett
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litet

låst tidningen”.

land”, såger dr Lagercrantz vidare, ”kan inte kosta på sig

att individer kliver

grupp.
rade”.

Hans

upp och

tar

en egen ståndpunkt. Det måste vara en

Och då svenskarna reagerar gruppvis år de givetvis lått influeHan år inte socialdemokrat utan en något vånstervriden liberal.
åsikt

om

opinioner på hdgerkanten år

inta en konservativ ståndpunkt

i

samhålle

ett

”det år omojligt att

att

som

kontinuerligt for-

åndras”.

Detta år en sållsynt artikulering av en dominerande synvinkel. Det
ger uttryck for det tyranni

som utovas av vad Ibsen

kompakta majoriteten”. Det

år en effektiv

motstånd. Folk

med

majoritetens syn

metod

avvikande mening kan inte

genom

kallade ”den

att slå

tas

på

omkull

allvar

allt

emedan

sjålva sin definition utesluter mbjligheten av

dåremot stridande synpunkter. ”1 Sverige år det plats bara for en idé
åt gången”, anmårkte en gång en svensk professor.
Behovet av

att forses

med

ett lager

godkånda

åsikter år ett sårdrag

hos den svenska pressen och ovriga massmedia.

och

tidskrifter

De

flesta tidningar

har stående spalter skrivna av vålkånda intellektuella,

dår dessa mindre ger kommentarer ån fastmer tillhandahåller fårdigg jorda åsikter. De år till antalet kanske femtio eller sextio och framlågger i ett givet ogonblick alla samma synpunkter, for sedan foråndra

dem som damerna åndrar sitt klådsnitt efter modetecknarnas diktamen. De år som redan framhållits inte centraldirigerade, de bara handlar som en hjord. Det finns ett beståmt område av tolererade åsikter,
och det år litet och trångt; ve den som inte håller sig inom dess råmårken!
Toleransen och icke- toleransen dårvidlag år oavhångig av
horighet.

inom massinformatoremas
fungerar som en av de korpora-

Samståmmigheten utvecklar

etablerade patentkrets,

som

i

sin tur

partitill-

sig

beståmmer statens styrelse. I senare hålften av 1960-talet
gållde samståmmigheten sociala reformer, teknologiskt framåtskridande, radikal instållning och jåmlikhet. ”Alla” var ense om att samhållet
var statt i forvandling och att forvandlingen måste ske snabbt. For att
tioner vilka

bli

accepterad var det absolut nodvåndigt

att klistra

på

sig etiketten

Och jåmlikhet i betydeisen av ett ”utjåmnat”, ett nivellerat
samhålle med avskaffande av all tånkbar olikhet var stridsropet såvål
for partiet som for press, radio och TV. Alltsammans lovvårda mål,
men for att undvika overdrifter kunde en viss opposition varit onsk”radikal”.
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vård.

En

sådan fanns emellertid inte - av skål som framlagts ovan.

inom massinformatorernas kompakta hår kunde

Dissenters
talat

råknas på ena håndens fingrar och var

Maoisten Jan Myrdal, son

hållet utstotta.
dal,

var en av dem.

En annan

Dr Carlsson

till

bokstavligt

de ur samGunnar och Alva Myri

realiteten

var den konservative katoliken dr Leif

den svenska hogerpressen, och så hår
skildrar han sin situation: ”Jag år konservativ och dårfor en outsider.
Det beror på att det inte finns någon opposition i Sverige. Absolut
Carlsson.

alla,

från vånstern

skriver

till

i

hogern, bugar devot for socialdemokratins

grundlåggande dogmer emedan socialisterna år regeringen. Detta år
dårfor tidens samståmmiga opinion.

”Aven om

jag medarbetar

i

en nominellt konservativ dagstidning

—

kan jag dårfor inte skriva som jag tånker. Alla tror nu på jåmlikhet
givetvis; och Gud hjålpe mig om jag forsoker inta en annan ståndpunkt. Det finns inte en chans att ett direkt anfall skulle bli tryckt,
så jag måste omsorgsfullt kamouflera mina tankar.
”Det enda såttet på vilket jag kan publicera mina impopulåra tankar år att gråva ner dem i något annat. Men om jag i någon bokrecension under forklådnad kanske antyder att det kan sågas något
till formån for klassvåsendet som håvdvunnen rått snarare ån for meritens diktatur, eller att traditionen inte borde helt låmnat åsido, då
skulle hogerpartiet be min chefredaktor se till att jag håller mun.
”Låt oss ta ett annat exempel. Det enda tillåtna såttet att diskutera
konsrollerna i Sverige år att leta fram ett nytt exempel på konsdiskriminering och kråva dess slopande. Man får under inga omståndigheter
smussla in ett forsvar for skillnadernas bevarande och uppråtthållandet
av kvinnans mystik.”

Konformitet accepteras som en dygd. Genomsnittssvensken

blir for-

honom uppmårksam på hans konformitet, eftersom denna tycks honom vara det enda naturliga. Likvål finns det oro,
och vid sållsynta tillfållen kommer den i ljuset. Foljande brewåxling

vånad når

man

stod att låsa

i

gor

Svenska Dagbladets, den konservativa rikstidningens,

korrenspondensspalt:

”Jag hade semester”, hette det
skrivet av en åldre låsare,
ett
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ungdomsprogram

i

i

ett

brev

”och jag kunde

till

redaktionen, tydligen

for en gångs skull lyssna

till

radion, dår representanter for morgon-, kvålls-

om

och veckopressen talade

sina brevspalter.

Redaktoren for en

veckotidskrift yttrade att hans organ aldrig avtryckte brev

mot hjalpen

Det verkar som om diskussionen vore forbjuden
U-låndema
och som om det enda tillåtna vore att ge uttryck åt vissa synpunkter
som godkånts av politikerna. Ar det verkligen så att vissa frågor, t.ex.
sådana som avgores av politikerna utan vår vetskap, år tabu i Svenska

till

.

.

.

Dagbladets brevlådespalt?”

om

”Naturligtvis får frågan

brevlådespalt”, hette det

teknisk hjalp

gama

brevet. ”Emellertid år erkånnandet av vårt ansvar for

som

vår

i

det redaktionella svaret omedelbart under

i

våra grånser så allmånt,

diskuteras

att detta

problem utanfor

kan vara forklaringen

att

till

brev

den tekniska hjålpen år så sållsynta.
Men givetvis dr alla som onskar diskutera formgivningen och dirigeringen av den tekniska hjalpen valkomna att skriva till oss. Brev av

till

redaktionen

annat slag

kommer

kritiserar

snarast att återstallas

Denna massinformatorernas sanktion
ten

till

avsandaren.”

uppråtthåller samståmmighe-

det hårskande ”etablissemanget” och det folkliga samforståndets

i

och likatånkandets median.
skridande år enda vågen

Man

till

år enig

om

att teknologiskt

framåt-

lycka och att nationalproduktionen år

enda tånkbara måttstocken for nations framgång och succé. Alltså år
det ett verksamt våpen

i

kampanjen,

att Sveriges folk lever

i

den båsta

av alla tånkbara vårldar. I massmedia serveras oupphorligt

statistik

som

visar att svenskarna (per individ råknat) gor storst framsteg

ena

eller

andra produktionsområdet. For

dem som

som

kala forhållandena kan detta verka

ett

inte

på det
kånner de lo-

symptom på

kollektiv

neuros.

Man

utgår likaledes alltid från att kollektivets nytta

i

varje situation

måste gå fore individens. Vidare foreskrives enståmmigt att grundvalen
for det svenska samhållet aldrig får såttas i tvivelsmål eller ens diskuteras.

Det

år en omståndighet

som gor svensk

mårkvårdigt tråkig. Sveriges press saknar den
problemuppstållning
sen;

den år obligatoriskt samståmmig

detta

i

ett

men den

i

vitalitet

och

kritiska

båsta anglosaxiska pres-

en direkt forfårande grad - och

land dår det skall hårska yttrandefrihet. Pressen stoder

som systemet bygger

17

som kånnetecknar den

press (och radio-TV)

tåcker

allt

allt

på; den viktigaste grundvalen år samforstånd,

annat också. Det år tabu

att

diskutera statens
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inskrankning av den personliga friheten: medborgarnas basta ligger ju
samhållet (staten)

om

som

hjårtat, så dårfor år såvål konflikt

kritik

en omojlighet. Saltsjobadsavtalet och grundvalen for arbetsforhållandena år också tabu. Detsamma gåiler fackforeningamas makt. Det-

samma

åvenledes ifrågasåttandet av någon

har fastslagits
att varje

att det

foråndring

tillåtet att

som

svenska samhållet nu befinner

med nodvåndighet

kasta tvivel på någon

som

Det
och

helst foråndring.
sig

i

rorelse

sker for det båsta. Det år inte

helst speciell reform

emedan

innebår forkastande av foråndring for forandringens egen skull.

det

Och

det strångaste tabut av alla gåiler Sveriges neutralitet.

En annan

aspekt av samståmmighetens fruktansvårda makt år att

opinionsbildare av alla olika åskådningar år rådda att bli brånnmårkta

som

”reaktionåra”, når sanktionen foreskriver ”framstegsvånlighet”.

Ingen tors riskera

ehuru det

att,

att få

den fordomelsen dver

visst finns

sig.

Detta år skålet

en del ”reaktionåra” svenskar, det

till

likvål

knappast finns det ringaste offentliga uttryck for ”reaktionåra” åsikter.
Det finns teoretiskt sett ingenting som kan hejda samståmmigheten att
bli

hogerbetonad någon gång

i

framtiden,

som den var

det

det for-

i

flutna.

Genom

våxelverkan mellan staten och massinformatorerna begag-

nas pressen liksom de regeringskontrollerade radio och

TV

i

syfte att

bereda allmånheten for regeringens idéer. Så var t.ex. fallet med den
tvångsmåssiga forskoletråningen. De ledande opinionsbildarna accepterade och propagerade for detta barntrådgårdssystem. Oppositionen
tillåts inte

nen
sellt

framtråda på tryck. Regeringens huvudmål,

kollektivet vid tidigaste år, framstålldes

i

som om

att insåtta

bar-

det varit univer-

godtaget.

Resultatet beskrivs av familjeministern fru Camilla Odhnoff på fol-

jande

en borjan fanns det

sått: ”Till

tråningens idé,

antagonism

men

falla.

når folk

blivit

ett visst

motstånd mot forskole-

korrekt informerade

låt

de

sin

Vår kampanj hade reducerat motståndet, och nu-

mera anses forskoleundervisningen vara en bra sak.”
Forutsåttningen for resonemanget

år,

att

bara

full

forklaring ges

kommer man med nodvåndighet också att dra de riktiga slutsatsema.
Det finns bara en ”objektiv” sanning som passar de givna realitetema.
Attityden tjånar till att stålla all opposition utanfor lagen. Awisande
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av den godkånda synpunkten

domes

efter sina

blir kattare

En

en genomtankt kritik som be-

blir inte

egna fortjånster utan enbart

ett misstag.

Kritikerna

och ar darmed neutraliserade.

tidning tar sallan ståndpunkt

i

en principfråga. Aven

om

den

nominellt ar språkror for oppositionen godtar den automatiskt regeringens politik och småkåbblar spetsfundigt

kunna genomforas

om

hur denna bast

skall

Den återspeglar helt enkelt politikemas
beteendemonster. En formel som vanligtvis begagnas av oppositionen
ar: ”Vi ar alla ense om att det och det ar onskvårt, men ar det har
praktiken.

i

åstadkomma det?”
som i riksdagen hårskar en

absolut ratt satt att

På samma
också

satt

massmedia. Debatten ror

i

sig

om

småtrivialitetens

anda

betydelselosa detaljer

inom

den sociala vålf arden och administrationen. Varje tvivel lyser med sin
frånvaro, och den vackraste samståmmighet hårskar. Det finns ingenav den sjålvrannsakan och efterprovning av grundprincipema som
annars ”plågar” våsterlandet.

ting

Vid den nobelfest

i

Stockholm, dår

den ryske diktaren Alexan-

bl. a.

beromd svensk vetenskapsvad han kallade ”besudlandet

der Solsjenitsyn fick litteraturpriset, holl en

man, professor Arne
av intellektet”.

Han

och

inte långre betyder

”orden

att

lerats

om

Tiselius, ett tal

beklagade

” sanningen inte långre var

att

vad de forr

De

och ge okad makt

syfte att indoktrinera folk

i

betytt.

modem”

har manipuå.t

de redan

maktfullkomliga massmedia”. Professor Tiselius påpekanden blev nåstan totalt ignorerade av press, radio och TV. Och likvål år Tiselius
sjålv tidigare nobelpristagare

ceremonin refererades

talen vid

Men

långd.

och en
i

hans ord tråffade mitt

Saken utgjorde

ett litet

men

Sverige,

och de ovriga

alla sina plattityder

och hela sin

celebritet

i

i

prick, sårskilt

i

hans hemland.

belysande exempel på inriktningen inom

svenskt reportage.

Med

massmedias

hjålp, for att inte såga

under deras ledning, har

det svenska språket blivit forfalskat, utarmat och manipulerat dårhån
att det

i

trycka tankar

Då

med Orwells ”nytal” har
som inte år accepterade.

likhet

sexuell jåmlikhet forkunnades

inte var

i

hemmet men

forvandling.

ute

i

forlorat mojligheten att ut-

och det beslots

arbetslivet,

Det vanliga svenska ordet

att

kvinnans plats

undergick språket en snabb
for en

hemmavarande

gift
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kvinna ar husmor, och det var

ett

hedersnamn. Inom loppet av några

månader lyckades svenska massmedior

få

slå ihjål

ordet och upp-

Mot slutet av år 1969 var det nåstan omojligt att i
nåmna en "husmor” utan att det verkade nedsåttande och

finna ett nytt.
dagligt tal

Begreppet tåcktes

ironiskt.

som år klart
"hemmafru" med

fru"

i

nedsåttande.

av den nypåfunna termen "hemma-

Enda

med

att

stanna

borjade nu kånna

mot

var

nu

att

begagna ordet

semantiska foråndring skedde det en for-

som

åndring rent kånslomåssigt. Kvinnor
freds

såttet

ironisk nyansering.

med denna

Sida vid sida

stållet

sig

i

for något år sedan var

hemmet och kanske

pressade

att

gå ut

i

till-

rentav stolta over det,

arbetslivet.

Utbytandet av

upp av en intensiv propaganda
i massmedia, så att det verkade som om kampanjen verkligen lyckats
infora "betingade reflexer", alldeles som på Pavlovs hundar. Det var
mycket få som var i stånd att kånna igen indoktrineringen i den språkliga maipuleringen. I ordets egentligaste bemårkelse hade folket gedet ena ordet

nomgått

det andra hade foljts

hjårntvått.

Opposition har aldrig utgjort

ett

respektabelt begrepp

på svenska,

och ord som associeras dårmed har dårfor nåstan uteslutande nedsåttande undertoner. Men icke for ty existerade sådana ord, och idéer

på detta område kunde i varje fall uttryckas. Numera år detta utomordentligt svårt, då hjålpmedlet fdr ett uttryckande blivit allvarligt
skadat.

Språket har manipulerats på så

sått att det blivit praktiskt taget

omojligt att ge uttryck for opposition, sårskilt når det gåiler staten och
kollektivet.

Som

aktig bety deise,

samma

medan

gåiler alla

slutande

omvånt

redan sagts kan ordet "kollektiv" bara ha en fordelord på detta område. ’Excentrisk" har

ett skållsord;

Sak

"individuell” har svagt nedsåttande klang.

blivit ute-

Och

”meningsskiljaktighet” har dålig bismak.

finns det uteslutande positiva associationer

till

ord som "sta-

ten”, "samhållet”, "administrationen”, byråkratin.

Detta betyder

att

det år praktiskt sett omojligt att finna adekvata

uttryck for individens opposition
så de år inte lått att
fallet att
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bekånna

sig

mot
till

staten; staten år

de goda

i

sig,

dess motsats. Det år något sjålv-

samhållet år båttre ån individen och att individen finns

till

for att tjana samhållet: det ligger

i

orden som sådana.

oppositionell svensk ar fullkomligt saker

på

aldrig lita

att det

mot

staten

sitt

han sager upfattas som han

han lovprisar individen
vis snart att

på

i

motsåttning

hans åhorare

till

fått intryck

och dårfor upptråder

i

hog grad

inte

en

auditorium, kan han

menar det. Om
finner han troligt-

sjålv

kollektivet

av

Om

han begår hogforråderi

att

anstotligt.

På engelska år ordet ’likriktad" (uniform) nåstan
enbart nedsåttande. På svenska utgor det i stållet en av de hogst lovEtt annat exempel.

ordande karakteristikerna; det år en gren av samståmmighetens idé.
Det betyder givetvis att en svensk har svårt for att uttrycka idén att
likriktning år något ont;

då det
i

år tvingad att såga att det år

inte finns några ord for motsatsen.

saken kan han såga

år

han

han ute på svag

Om

att "likriktning" leder

is

repliken blir att skall

emedan han

till

gott,

starkt

nog

men

dår

"monotoni”,

vårdeomdome, och
med namn så år "harmoni” ett

invecklats

man komma

han kånner

något

i

ett

båttre uttryck for saken.

Då

politiken

i

Sverige så långe varit en uteslutande ekonomisk

angelågenhet, kan det knappast forvåna att politiska termer blivit eko-

nomiskt laddade. Så har skett

med

som

i

blivit så otroligt

forvrångd

kan betyda mer
måssigt kan det med

neri,

satser. I sin

Denna

term,

de månskliga missforståndens maski-

mindre vad som

Rent hårledningslite god vilja fås att beteckna de vildaste motordagranna betydelse av folkstyre kan det fås att beteckna
eller

såvål parlamentarisk regering

man

ordet "demokrati".

som

helst.

proletariatets diktatur. Alltefter

om

Kremls ståndpunkt kan
ordet tåcka i det nårmaste motsatta omståndigheter. Det avhånger av
vad man menar med "folk" och med "styre". Men åtminstone i de tre
står

nåmnda

på Westminsters, Vita husets

eller

"demokrati två konstanta element: det år en
politisk term och det år det år en symbol for fortråfflighet. Men i
fallen har ordet

Sverige finns bara det senare elementet kvar.

Vi

år alla demokrater och en del år naturligtvis

mer demokratiska

ån andra. I Sverige har ordet "demokrati" forvandlats till en fundamentalt ekonomisk term. Det betyder mer vålstånd, mer trygghet, mer
social vålfård. Det kunde faktiskt tånkas beteckna en tyrannstat, forutsatt att vissa materiella formåner finns kvar. Det betyder uteslutande
ekonomisk jåmlikhet. Når regeringen ådagalågger despotiska tendenser
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och ignorerar riksdagen, anses detta inte odemokratiskt - vilket dåremot ar fallet med en paus i den vaxande levnadsstandarden.
Ordet ”liberal”, som alltid annars var en lovordande term, har

kommit

i

vanrykte. Forst

inom socialdemokratiska

massmedia blev ordet anvant som en motsats
det utvidgats

till

svenska

termers

att

till

partiet

och sedan

”socialist”.

Sedan har

betyda avsaknad av vålfard och trygghet

betydelse;

det

i

som konkurrens,
ondska. Och ”konservativ”

ar andå varre ute: det har blivit onamnbart, så att konservativa

begagna

det,

dessa

begrepp

tacker

”djungelns lag”, grymhet och kapitalistisk

for att

i

skams

också sinsemellan. Sveriges politiska vokabular

har manipulerats dårhån

att

enbart den socialdemokratiska termino-

login existerar. Vilket innebar att också de

med socialdemokratemas

som

år allt annat ån eniga

politik likvål tvingas tala dessas språk.

Re-

awikande tankar
men att det ej sållan hånder att en månniska såger mosatsen mot det
hon menar. ”Liberal” betyder ”reaktionår”, och ord fdr awikande
mening har successivt avlågsnats ur språket.
Inget motstånd år mojligt mot en språklig besvårjelse av detta slag
emedan det saknas opposition bland massinformatorema. Medvetensultatet blir att det inte

heten hos en
heten

att

man som

bara år svårt

att

uttrycka

professor Tiselius år en sållsynthet, och djårv-

uttrycka en dylik medvetenhet år ånnu sållsyntare. Det år en

omtvistad fråga huruvida missbruket av språket medvetet exploaterats
i

masskonditioneringens intresse eller

omedvetet som en produkt av en
fekten år emellertid

om

det helt enkelt

framkommit

speciell intellktuell benågenhet. Ef-

densamma, och så

eller så tjånar språkfordår-

vandet de svenska herrarnas syfte lika bra. Det visar fordelama av

att

ha massmedia på auktoritetemas sida. Tankekontroll blir en reell
mojlighet, och oppositionen kan avvåpnas naturligt och med vånligt
overseende.

262

14.

Kulturen

i

politikens

rustkammare
"Framtidens mest betydande Manhattan-projekt", skriver Huxley
inledningen

till

sitt

med andra

slaveri.”

och funnit

i

"kommer

ord problemet hur

kulturen utgor

ett

att bli våldiga, rege-

vad politikerna kallar

man

Svenskama har redan genomfort

att

’lyckans

skall få folk att ålska

sitt

"Manhattan-projekt"

av svaren. Dess syftemål kanske inte

Huxley s termer, men andan år densamma. "Kultusager en svensk byråkrat, "år att ge mening åt livet i ett

definieras exakt

rens syfte",

vårld",

undersokningar

ringsbekostade

problem’ -

"Du skona nya

i

i

teknologiskt samhålle".

Oxford English Dictionarys definition år kultur "uppovandet och
den intellektuella sidan
forfiningen av sinnelag, smak och seder
.,
I

.

av civilisationen".

den anses

I

.

dess sanna bety deise år kulturen en del av

lika sjålklar

som

att åta,

livet,

dricka och gå. I Sverige år den ett

påfund som begagnas av den marxistiskt danade staten såsom medel
for politiska åndamål.

Sverige år ett utmårkt laboratorium for experiment av denna

Då

svensken inte år

ett jungfruligt

sinne

kande lurendejerier
hdgre utvecklade
pålåggas.

Europas

1

Sveriges

i

besittning av

som

någon egen

år oppet for

modem

kultur, har

ånder, och deras effekt

intellektuella

liv.

han

fråmmande import och påprac-

utifrån. Kulturella tråffskott verkar starkare

historiska

art.

såregenheter

Den moderna

från utlandet och ett overklassprivilegium.

kan

låttare dirigeras

ån

i

och

har isolerat landet från

kulturen var en importvara

Den enda

infodda kulturen

tillhorde bonderna. Bortsett från ett litet aristokratiskt kotteri år det
få svenskar
civilisation.

kom den

som fått europeisk uppfostran eller kontakt med samtidens
Når på 1800-talet kommunikationema borjade bli båttre

forstå infusionen av våsterlåndsk kultur.

Men

den visade

sig

vara uteslutande kurtis, och efter några få decennier vånde Sverige på
nytt vårlden ryggen for att åters junka i sin andliga isolerings vanliga

skymning. Strindberg var det ljusa intervallets stora produkt.
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Strindberg ar en av 1800-talets storsta dramatiker.

och en foregångare

for det impressionis tiska dramat

Hans

teater.

Han

0’Neill) var

stort.

kriget

(alltså

scenen.

Men

i

sitt

fattare.

och han

Det var

De

vårld.
folk,

Annu

men de
alla.

”hog”

framståilde

Han

forst

som råkade fodas

forefoll

nårmast

Men

i

Hans

Sverige.

inspira-

vara en tysk skådespelsfor-

att

sedan han erkånts

i

Tyskland som han accepte-

som man

det var nåstan

godtar en

hemma

idag kanner sig svenskarna inte riktigt

hans

i

respekterar hans idéer och år stolta att han tillhorde deras

som om de

dem

som

Eugene

dess nakna, dess patologiska form) på

rades också av sina landsmån.
fråmling.

t.ex.

skapande var han inte helt och hållet svensk.

var en universell forfattare
tion var tysk

i

var en av de forstå

var pionjår

det absurdas

till

på senare dramatiker( som

inflytande

mycket
mellan konen

Han

betraktar

honom

fått lara sig att

Dilemmat

kultur,

ligger

inte

som en av

Det

sina egna.

år nåstan

beundra honom, men han stod hogt over
i

Strindberg år representant for en

att

medan svenskarna

i

hemmastadda bara

verkligheten år

inom en ”låg” kultur.
Det har i Sverige alltid forefunnits ett klart medvetande om
naden mellan den ”h6gre” eller importerade och den ”lågre”
inhemska kulturen.

Då

det

(i

motsats

till

forhållandet

i

skill-

eller

Våsteuropa

och England) saknades en upplyst medelklass att overbrygga klyftan,
kunde ingen ”hog” kultur naturaliseras och ingen nationell tradition
for hela folket uppråttas.

De

lågre klasserna betraktade

samhet overklassens intellektuella egendom och dessa
tade sina underståendes opolerade konstform
tsartidens Ryssland

samhålle

ett

De

med

men

i

olikhet

med

i

med

misstånk-

sin tur betrak-

forakt. I likhet

mot Våsteuropas lånder var

med

Sverige

två kulturer.

politiska foråndringarna

i

Sverige under 1800-talet var

i

allt

namnet en bonderevolt. Bonderna tog over landet, pålade det
sin kultur och sina vårderingar. De hade med sig en oovervinnelig
fordom mot ”hog” kultur som ett slags forsiktig forstroelse for de
gamla herreklasserna, och så avskildes Sverige från Våsteuropa och

utom

till

vårlden utanfor.
Inte forrån massinformationernas revolution

markerade av biografen, radion och TV,

fick

i

dess olika vågor,

hand

om

Sverige blev

landets isolering slutgiltigt hotad. Utvecklingen kulminerade forst
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på

.

1950-talet, når de psykologiska skrankorna undergråvdes

karna for forstå gången
invasion,

sin historia utsattes for

i

som ignorerade

alla sociala skrankor.

en massiv kulturell

Men

vid det laget hade

redan Sveriges styresmån insett kulturens makt och var
såvål teori

som medel

att

och svens-

besittning av

i

exploatera den for sina egna syften.

Staten har frikostigt ost pengar

i

kulturen liksom den understott alla

som fråmjar samhållets smidiga skotsel. Likvål har det
inte gjorts som ett uppmuntrande av någon icke-sjålvmedveten andlig
del av vardagslivet utan som en bevarande omsorg om en materiell
egendom. Det år som om något regeringsorgan skulle lågga en nyuppinstitutioner

tåckt nyttighetsartikel

på

den svenska

lager. Faktiskt år

kulturpoliti-

kens terminologi en hybrid av marxism och fondbors. Den såger sig
erbjuda inte konstnårer och konst utan ”kulturarbetare”, som producerar ”kulturtillforsel” for ”kulturkonsumenter”.

Kulturen år f5r de svenska socialdemokraterna bara

ett nytt poli-

instrument. I ett anforande vid Brittiska Labourpartiets konferens

tiskt

1969 yttrade Olof Palme

”Marxismen gor det mojligt

bl.a.:

som en produkt av
klasskampen, som ett redskap

att se

konsten inte bara

samhållet utan också

våpen

for samhallets forvandling

i

Så långt

vill

jag gå

i

min bekånnelse av en marxistisk

som

attityd

till

ett
.

.

livet

och konsten.”
I likhet

med

TV

radio och

skapande uppfinning och

i

som en

betraktas kulturen

likhet

med dem

faller

den under Utbild-

ningsdepartementet. Det år intressant lågga mårke
ning,

radio-TV och

alla samlats

under

vore onskvårt
liga

kultur,

samma

den

att

till

att behålla ett effektivt centraliserat

huvudmedel for styrande av tanke- och

”Du skdna nya

Inom

pålitlig

en

statssekreterare for kulturen. Innehavare av åmbetet

modema

Man

kånslolivet.

i

tjånstgor

som om

det

dirigerande av samt-

”Ministeriet for emotionell manoverering”

var Roland Pålsson, en av den

undervis-

intellektuella styrningens tre ansikten,

erkånt ideologiska tak. Det år

Utbildningsministeriet

opinions-

jåmfor
vårld”.

partiideolog

som

under 1960-talet

svenska kulturpolitikens upp-

hovsmån och numera nyutnåmnd riksantikvarie, den forste utan några
som helst fackliga kunskaper eller saklig kompetens).
Herr Pålsson karaktåriserar

på fdljande

sått:

i

ett privat

samtal regeringens syftemål

”Kulturen ger inte bara mening

åt livet

i

ett

modernt
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samhålle, den måste också stårka kollektivet. Vi forkastar individualis-

men: individen sakn ar bety deise utom som medlem av en grupp. Och
så anvånder vi kulturen for att visa att staten sorjer for alla. En del av
våra motståndare ser staten

som

sin fiende,

Jag tror också

att staten år alias van.

masspråglad kultur kan spridas

till

att vi

50

regeringen skall vara kulturens bårare.
ointresserade av kultur, så ser de

Och

i

men

bevisa

vill

har lyckats. Vi tror

°/o

av folket, och vi

Aven om en

att

vill

en
att

månniskor år

del

gor något for den.

alla fall att vi

det gor intryck på befolkningen.”

Kontrollen och distributionen av kultur
centraliserad: staten tillhandahåller det

med

regeringen

demonstrativ oppenhet.

i

Sverige år mårkvårdigt

mesta av varan och gor det

Inom musiken

år staten

ensam impres-

och privata konsertagenturer år illegala. En enda offentlig organisation har officiellt monopol. Alla symfoniorkestrar år antingen
sario

kommunala

eller statliga,

och samtliga konserter

ras av en specialiserad statlig agentur

landsorten arrange-

som har hand om

spridning. Enligt lag måste budgeten for

rymma en

i

all

viss proportion for konstnårlig

kulturens

offentlig byggnation in-

utsmyckning. Skolor tun-

nelbanstationer och stadshus, alla måste de ha sin andel av originalkonst.

På

så vis får konstnårerna storre delen av

och huvudparten av

all

sitt

levebrod från staten,

dekorativ konst har de offentliga myndig-

heterna att tacka for sin existens. Staten understodjer forfattare

som

anslag och årsunderhåll. Sådant beskyddarskap mottas
social vålfård

och

får

genom insmåltning av hithorande

genom

ett slags

politisk in-

doktrinering effekten att forstårka kånslan av tacksamhet gentemot
samhållet.
i

Det okar också tacksamhetskånslan gentemot

sin tur stårker dettas ideologiska forknippning

med

partiet, vilket

”kulturarbetar-

na”.

År 1970

tog staten på forsok det forstå steget

till

utnyttjande av

konstnårer och forfattare for agitprop. Ett antal skriftstållare och film-

producenter fick

i

uppdrag

att få

fram arbeten som

i

korthet sagt

kunde ”skapa en allmån opinion for de underutvecklade lånderna”.
Regeringen behovde den gången storre folklig entusiasm i syfte att
motiver a planer for utvidgad teknisk hjålp åt U-låndema.

Kanske har den
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intressantaste utvecklingen skett

inom dramatiken,

som

potentialen

Den

den bland

mojligtvis ar

som redskap

alla konstarter vilken

for indoktrinering

har den storsta

och kanslomassig

svenska scenens centrum ar Kungl. Dramatiska teatern

holm, en

styrning.
i

Stock-

samt svenska Riksteatem. Sedan den

statlig institution,

in-

på 1880-talet har Dramaten haft en ganska lugn karriår, aven
om den utmårkt sig for vårldspremiår på några av Eugene 0’Neills
pjåser och på 1960-talet for att ha haft Ingmar Bergman som konstrattades

nårlig ledare.

Hans

en skådespelare vid

eftertrådare,

namn Erland

Josephson, var den forstå ideologiska utnåmningen. Josephson år

socialdemokrat och fick chefsposten

i

syfte att

genomfora

partiets

politik.

”Teaterns åndamål år
såger Josephson
liv.

Utan

ett

appellera

i

att

utveckla och vidga det emotionella livet”,

ett privat samtal.

sådant kan inte politikerna åstadkomma foråndringar eller

till

Vårt folk år emotionellt och kulturellt
Konsten och då speciellt teatern måste anvåndas

allmånheten.

outvecklat, forstår ni.

påskynda det emotionella
mognad.

till

livets utveckling

att

”Utan

”Ett land måste ha ett rikt kånsli-

ett dårtill

ågnat emotionellt

liv

och bringa det

till

bland folket kan politikerna

på sina åhorare. De kan då bara appellera till grovre
naturliga kånslor som hat, avund och snikenhet. Det år ett alltfor snåvt
spektrum, som måste goras bredare av teatern. I annat fall skulle poliinte inverka

tikerna finna det svårt att arbeta. Teatern måste bereda marken.
så

vill

har ni

under

ett

exempel

i

den engelska

historien.

Ta bara

Om ni

Churchills

en del av deras verkan beror på associationer till
poesin och dramat, som Henrik V:s tal vid Agincourt. Utan Shaketal

kriget;

speare skulle Churchill inte gjort sin effekt.

”Men

det råcker inte

med

mat.

Man

folja

med. Den måste hjålpa

att

framskapa

ett

allmånt kulturellt

kli-

måste också fråmja de politiska understromningarna. Samhållet foråndras och teatern måste folja med. Men den skall inte bara
till

att forflytta

samhållet

i

den riktning

det ror sig.”

Dramatiska teatems reportoar har inskrånkts
pjåser och ifråga
socialistiskt

idéer

om

vis.

om

till

radikala vånster-

sådana dramer vilka kan tolkas på
Endast skådespel som framfor socialdemokratiska
klassiker

till

gemenskap och jåmlikhet

får såttas upp.

Brecht blev den
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Yngre svenska dramatiker fick i uppdrag att skriva
pjåser som bef ram jade gemenskapens och jåmlikhetens socialdemokratiska ideal. Dramat måste framja regeringens intentioner, sager Josephson. Medan det ar svårt att exakt definiera arten av de pjåser han
antar, ar det desto lattare att karaktårisera dem han avvisar. Ingenting
får lov att uppforas som talar emot det svenska samhållets forvandstore favoriten.

ling,

deklarerar han.

”Undervisningen år

for att få

till

fram folk som

samhållet”, såger han. ”Det betyder att jag inte kan
glorifierar individen. Principen utesluter

de

flesta

passa in

lårt sig
tillåta

pjåser

i

som

av romantikens dra-

matiker, fråmst Schiller, och den skår definitivt bort det mesta av
Ibsen.
vill

Brand och Peer Gynt

år två Ibsenpjåser

som

jag definitivt inte

se uppforda.

”Det betyder emellertid
att kritiken

benter

som

mot

inte att jag avfårdar klassikerna. Jag tror

klassikerna år rent hysterisk (han syftar på lokala skri-

anser

all

åldre dramatik

som

reaktionår och fientlig gent-

emot dagens tendens). Klassikerna har ett så brett spektrum, att man
kan gora med dem vad man vill. Shakespeares ”Coriolanus” kan t.ex.
tolkas på vånsterradikalt sått. Det har Brecht gjort. Och vi såtter upp
stycket på samma sått, som ett angrepp mot borgerliga vården.
”Vad jag vill ha sagt år att en klassiker inte kan uppforas om denne
mojliggor en enda tolkning och den tolkningen inte passar vår radikala
ideologi. Det år dårfor jag ogillar Brand och Peer Gynt. Sak samma
gåiler naturligtvis alla andra pjåser, nya eller gamla. Henri de Montherlant år t.ex. en dramatiker jag absolut inte kan slåppa fram. Han

Och bland de skandinaviska klassikerna vill
Hans moralitet år tvivelaktig. Han år aristokrat,

passar inte ideologiskt.
jag inte gora Holberg.

och

vi

måste vara demokrater.”

Den dansk-norske

1600-talsforfattaren

forste skandinaviske skådespelsskribenten.

Ludvik Holberg var den

Han

år en nordisk Moliére

vars repertoar huvudsakligen består av satiriska komedier, riktade
hyckleriet, tillgjordheten

med

sin kvickhet

tydligt att

en

man

ingen demokrat.

Han

gisslade

gåraa samhållets lågre klasser och ansåg klart och
måste veta sin plats. Josephson har rått: Holberg år

Å andra sidan

alla skandinaviska
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och den sociala årelystnaden.

mot

år

han mycket

rolig

och den

storste

dramatiker nåst efter Ibsen och Strindberg.

av

Den

oforsonliga rivaliteten mellan dessa 1800-talets två stora skan-

dinaviska måstare får

man och

sitt

om

eko hos Josephson. Aven

Ibsen år norr-

Strindberg svensk, favoriseras Strindberg inte av nationalis-

emedan han år framstegsvånlig. Under en period av
forkunnade han socialism, och han har upptagits bland social-

tiska skål utan
sitt liv

demokraternas heliga
servativ

skrifter.

Å

andra sidan anses Ibsen

och hans skådespel, som utgor

alltfor

otillåtna lovsanger

till

kon-

indivi-

bedomes inte vara ”orienterade i samhållets riktning”.
Kort sagt, den svenska nationalscenen arrangerar sin repertoar på
rent ideologiskt sått - och den styr också inriktningen av all svensk
dualitetens åra,

om

Den tendens som
beståmts av hierarkins spetsar antas lika snabbt som instinktivt på
samtliga underordnade nivåer. Landsortsteatem, som skotes av komteater,

åven

munerna,
sållskap

den

inte har laglig

foljer lydigt efter.

som

skickas ut av

makt

att

gora det.

Vidare år det

turnerande

sjålvfallet att

Dramaten och med en

statligt

engagerad

ensemble underskriver de principer som uttalats av herr Josephson. På
så vis har den svenska dramatiken i stort sett iakttagit obrottslig konformitet

med

partiets vilja.

teaterverksamhet år tydligt

Forekomsten av en affårsmåssigt driven
nog ett hinder for den officiella dominan-

sens fullkomning, och staten har också planer
återstår

av sådant

i

slutet

År 1970 hade redan de
genom olika slags påfund.

f lesta

1960-talet hade de alla strypts

hjålp av ekonomisk press,

skattning.

over vad

av 1800-talet har det funnits privatågda teatrar

holm och Go teborg. Under

med

att ta

Sverige.

teatrar tvingats lågga ner

Sedan

på

som borjade

Fore 1970 hade fyra av de

av stadsombyggandet.

Den nya

åtta

i

i

i

som

dylika

Stock-

Goteborg

form av ren straffbeStockholm rivits som foljd

stadsplanen

i

medgav

inte

någon

for-

och å andra sidan foreskrev samma plan att de kommunala
teaterformerna i det nya ”Kulturhuset” skulle komma i stållet.
flyttning,

Om myndigheterna medvetet varit ute efter att utrota den privatågda
scenen skulle de knappast ha kunnat vål ja

den skulle

som

varit politiskt omojligt,

men

ett båttre satt.

Att forbjuda

rivning accepterades av allmån-

gudomligt odesslag. Stadsplanering år i svenskens medvetande en obonhorlig naturkraft.
den råkar medfora forsvinnanheten

ett

Om

det av vissa teatrar, så år det så mycket vårre

-

eller båttre

-

for

dramatiken.
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”Jag ar emot den kommersiella teatern”, sager herr Josephson,
”emedan den måste leva på sina intåkter. Teatern får inte vara vinstbringande. Jag

och

den kommersiella teatern

vill att

låta staten ta over.

Men hela

skall stanga butiken

angelagenheten år på satt och vis aka-

demisk, då jag tror ni skall finna

samtliga privatteatrar forsvinner

att

inom tio år. De flesta av dem står hur som helst på listan for rivning,
och dårmed har hela frågan losts for oss av våra stadsplanerare”. Når
detta yttrades 1970, var faktiskt tre av de fyra återstående privatteat-

rarna hotade på detta sått och av detta ode. Tillvågagångssåttet utgor

exempel på det

et nytt

officiellt

erkånda begagnandet av ekonomiska

medel for politiska syften. Den nerrivna katolska kyrkan var belågen
inom samma ombyggnadsareal som teatrama.
”Samhållet kommer att overta scenen, och Dramaten måste for-

Vi planerar for den dag då staten kommer
att ha faktiskt monopol på all teater och då tillgång på krafter måste
skapas. Som en forberedelse for morgondagens scen utexaminerades

bereda

sig for situationen.

nya skådespelare från våra teaterskolor, samman med
de nodvåndiga producentema och teknikema”.
Om den svenska teatern styrs av partiet år detta fullt ut begripligt,
då den i likhet med radio och TV står under statlig direktion. Men
också inom publicitetens vårld, åven om denna mest befinner sig i
årligen fyrtiofem

privata hånder, tycks det finnas ett slags censur

låmpar samma

idéer.

som

stort sett

i

till-

Detta år emellertid inte resultatet av yttre tvång,

då enligt lag det tryckta ordet år
påtagna band.

fritt;

det år konsekvensen av

frivilligt

Det hårskar i svensk bokutgivning, liksom i tidningarna, en anmårkningsvård och foljdriktig instållning. Naturligtvis år bokforlåggaren
som typ i besittning av en prononcerad personlig smak, och i de flesta
fria lånder framvisar hans allmånna inriktning karaktåristiska tendenser. Men forkårleken varierar med foretaget och den ena fordomen
motvåger den andra, så

Men

naden.
alla

i

klaras

linje.

det blir bredd och balans over bokmark-

Sverige år den enskilde forlåggarens urvalsprincip också

de andras, och

samma

att

Och

genom den

alla

bocker foljer vid en given tidpunkt en och

detta år fallet
litteråra

i

långt hogre grad ån att det

smakens normala

Statsstyrandet av bokproduktionen
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i

kan

f5r-

skiftningar.

ett litet

land

med

ett litet

språk-

område som det svenska år sårskilt nårliggande och lått att genomfora.
Forlåggama år relativt få, varfor monopolliknande situationer råder.
De infodda forfattama kan ensamma inte tillfredsstålla de lokala kraven varfor oversåttningar av utlåndsk litteratur måste fylla luckan; i
den lopande omsåttningen brukar de rentav overvåga. Tendensen i
vaiet av dem år mycket tydlig. Att en dylik slagsida inte nodvåndigt

behover forekomma kan ses om man jåmfor med exempelvis Danmark, Norge, Finland och Holland. Varfor måste det då vara som det
år

i

Sverige?

De

flesta forlåggare

medger

en tydlig

och forklarar den vanligen som en återspegling av samståmmigheten bland
forfattarna och den låsande allmånheten. Men det år inte hela svaret.
att det finns

linje

”Jag erkånner vissa håmningar”, såger en ledande bokforlåggare. ”Jag

mig inom tendenslinjen och år rådd for att gå emot den. Det
beror delvis på sunt affårssinne och delvis på att jag kånner det som
vill

hålla

om

outsiderns åsikt skulle sakna giltighet; gåiler gor bara majoritetens

mening, samståmmigheten.”

Han

anforde

som

illustration

till

sistnåmnda tanke en sociologisk

undersokning bland israeliska soldater efter sexdagarskriget. Dialogen
var ohåmmad och soldaterna rapporterades fålla yttranden som: ”Vi
ålskar att skjuta ner araber” eller ”Sex miljoner judar dog under
sista kriget, det gåiler

dem

eller oss”.

Men

forlåggarens firma ansåg

boken ”skulle skada den judiska saken”, då svenskarna skulle bli
upprorda over en frispråkighet av denna art. Samtidigt var emellertid
att

allmånna meningen
fick offentliggoras.

till

Israels formån, så att ingenting

forolåmpande

Av samma

orsak var det heller ingen annan av de
storre svenska forlagen som antog boken.

Cuba

år ett annat

ett favoritland

åmne dår

for det svenska intellektuella

betydande antal bocker

Det råkade vara
”etablissemanget” och

selektivitet tillåmpas.

saken utgavs av olika forlag. Alla var de
for Castro och for det mesta polemiska. Inga klandrande eller kritiska
ett

i

René Dumontes beromda ”Cuba, est-il Socialiste?”,
normalt ansedd som ett av de stora standardverken på området, blev
aldrig oversatt till svenska, emedan boken ansågs vara for kritisk.
arbeten fick utges.

Forlåggarna vågar inte motsåtta

sig

tendensen inom sina resp.

vådjobanor. ”Vi måste hålla oss inom vissa grånser”, sa en av dem,
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”for

om

vi avviker alltfor

mycket från samhållets allmånna dirigering
dåligt namn.” Malcolm Muggeridge - for att

och inriktning skulle vi få
ta ett kanske extremt exempel - har forstås aldrig blivit oversatt,
fastån man medger att han borde blivit det for sina fortjånsters skull.
De tre fomåmsta forlagen vågrar alla att ha beroring med honom.
Bonniers, som år det storsta, ursåktar sig med att ”Muggeridge har

om

sagt en del forfårliga saker

med

nej

en

motiveringen

att

”han

Sverige”.

En annan

forlåggare tackade

år inte bara en reaktionår utan rentav

religios reaktionår”.

En sådan

honom totalt omojlig. Det var den gången
godkånd norm bland svenska intellektuella, att

sak gor

av 1960-talet)

(slutet

ateism

var den enda tillåtna ståndpunkten och att ingen vettig månniska

kunde på allvar diskutera religion. Alltså fick religionen inte diskuteras. På denna grund ansågs bocker om religion osåljbara och blev i
realiteten

undanhållna från utgivningen allesammans. Foljden blev

Teilhard de Chardin var omojlig
drift

att få

tag på

i

Sverige.

forenklad materialism var då på modet och ingenting

av metafysik ansågs

Den

En

till

som

att

over-

luktade

tillåtet.

svenska pocketbokmarknaden dominerades mot 1960-talets

slut

åmnen som

inte

av de nya vånstervridna och radikala extremisterna.

I

var fiction fanns en likriktad antiamerikansk och antivåsterlåndsk
linje.

Det var som

om

en osynlig hand dirigerat bokvalet

i

syfte att

indoktrinera allmånheten och skapa en tendentios vårldsuppfattning.

Man

måste gora klart for

sig att det inte

sådan vilken var ny, utan selektivitetens
svenskarna
såvål

i

blivit

var urvalsprincipen

art.

Sedan

sista kriget

som
har

det mest genomgripande amerikaniserade av folken

Skandinavien som

i

Europa.

Till

en borjan visade

sig detta

i

en efterapning av amerikanska standardklichéer, på bokmarknaden
såvål som på andra områden. Men senare vånde sig i och med rasproblemet och Vietnam de svenska intellektuella

i

samlad trupp mot

vad de kallade det ”officiella” Amerika och godkånde enbart de stridbara amerikanska kritikerna på vånsterflygeln. Att doma av forlagslistorna skulle samtidens enda amerikanska forfattare vara Stokely
Carmichael, Eldridge Cleaver och

Noam Chomsky.

Ett oproportionerligt stort antal utgivna bocker plåderar for våsterlandets sammanbrott och fordelen av marxistiskt levnadssått. Tenden-
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-

sen innebar att de bokskrivande svenskarna

de

fortsåtter sin våns-

kunna undgå någon dverhångande Got
med radio-TV och pressen) dårfor gor gal-

menar

terorienterade vag

om

sig

terdammerung och (i likhet
lande att de lever i den basta av

tånkbara vårldar.

alla

Genom vaiet av oversåttningslitteraturen får man darfor en
nom obalanserad syn på tingen; en flyktig jåmforelse med de
som

finns

Och når det gåiler svenska forfattare
samma, men bakgrunden ganska annorlunda.

år inriktningen den-

Svenska originalarbeten utgivna under 1960-talets andra
faktiskt alla

alla

en identisk tendens. Fiction och icke-fiction,

avancerat socialistiskt tånkande

accepterade de

terut

och

bocker

på engelska, franska och tyska visar den svenska forlags-

tendensen.

kalt, allt

alltige-

att

dogmen

i

den ena

eller

faålft

allt

visade

var radi-

andra formen;

svenska samhållet rorde sig våns-

att det

det var litteraturens uppgift att hjålpa

till

med

forånd-

Det var som om partiets kulturpolitik genomforts enligt order.
Processen berodde inte på utgivarnas bokval. Praktiskt taget vartenda

ringen.

manuskript som blev foremål for overvågande foljde riktningen och
erbjod for det mesta obetydliga variationer på samståmmigheten.
vikelse, opposition,

med

sin frånvaro.

Vid

ett givet

som

onskan

Och

att stå

emot strommen

Av-

lyste nåstan totalt

det var inget nytt fenomen.

ogonblick

foljer alla

samma riktgrånser. En ledan-

svenska skribenter

beståmd av utomordentligt snåva
de forlåggare medger att låget kan sammanfattas i den redan anforda

ning,

ofta år

man

frasen, att ”forst år

medlen”.

Han
Det

gagnlos.

overens

och

fortsåtter

såger:

om

principer

man
som

Man

kan

målet, sedan diskuterar

”Vi anser

tvist

om

for ingenstans hån, det år inte konstruktivt.

om

vara konstruktiv endast

alla år

om

man skall gå.
mot varandra.” En annan

overens

vart

Annars år det ju som att idka krypskytte
forlåggare erkånner: ”Det finns en samståmmighet, och den naturliga
instinkten bjuder oss att folja den. For min del år jag bara forvånad
over den snabbhet varmed samståmmigheten åndrar mening. Det
betyder

att vi lever

i

ett

dynamiskt samhålle”. Så

kommer

tillågget:

”Givetvis fråmjar det inte någon storre originalitet. Det tråkiga år att

man

Om

och ser en ny pjås, hur
radikal som helst, så vet jag exakt hur den måste sluta. Jag kan
forutse nåstan varenda replik, jag kunde faktiskt skriva den sjålv.
18

hos

alla vet allt

i

forvåg.

jag går
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Det år dårfor jag tycker om Londons teatrar och reser over så of ta jag
kan. Också om en pjås dar år reaktionår, så utvecklar den sig i varje
på

fall

ett

ovåntat

sått, forstår ni.”

Efter det socialdemokraterna lanserat sin ”jåmlikhetskampanj” for
års val blev jåmlikheten snart forhårskande

1969

tema

litteratur

i

och

Det var som om gemensam order utfårdats genom olika media
på en gång. ”Så snart något forklarats icke overensståmma med jåmlikhetsprincipen, år argumentet dott och saken avgjord”, skriver en
konst.

chefredaktor for en provinstidning.

en ansedd

niers Litteråra Magasin),

som

publicerar ingenting

Och redaktoren
litterår

BLM

for

tidskrift,

(Bon”Jag

skriver:

ifrågasåtter jåmlikhetens forutsåttning

i

alla

dess bety deiser”.

Begreppet likriktning

i

konst och litteratur år normalt

ett

mardroms-

betonat skåmt. I Sverige åter år det sakemas godtagna låge. Till en del

beror det på den konformistiska traditionen och

av en hierarkisk struktur. Dit herrarna leder,
alla andra.

Men

dårtill

De yngre
konditionerat dem till
mentalitet.

dit foljer

har skoloma slåppt ut ungt folk

intellektuella år

produkten av

likriktat tånkesått

godtagande

ett inrotat

dårmed också

med

ett

kollektiv

som

system

och avhångighet under grup-

pen.
Foljaktligen handlar konstnårema inte

lemmar av någon

som

som med-

individer utan

centralt dirigerad organisation.

Vad som

år så poli-

de utgor en del av maktens ”etablissemang”.
Det betyder att de år på regeringens sida, något som sårskiljer Sverige
från de flesta andra lånder.
I våsterlandet år konstnårerna och de intellektuella i allmånhet i
tiskt betydelsefullt år att

emot myndigheterna; inom kommunistblocket revolterar de
så iångt systemet det tillåter. I båda fallen foreligger avsmak for

princip
ofta

officiell
sitt

som

Men

overvåkning.

stod fullt

i

Sverige skånker de intellektuella staten

och det ger staten enastående formåner
massinformatorema står på dess sida.

frivilligt,

det betyder att

Detta betyder inte

att

de

slaviskt återupprepar partilinjen,

generell bemårkelse tenderar de att gå

Inom

men

i

en

den våg regeringen onskar.

filmskapandet, det område dår Sverige varit mest ryktbart och

framgångsrikt, år

manus

ibland riktad

mot

men alltid från
Aven om det ånnu

regeringen,

vånsterhåll. Allt detta passar regeringen fortråffligt.
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efter-

och filmdistributorer

finns privata filmproducenter

i

Sverige, så har

industrin hårvidlag sedan 1960-talet letts av en statlig organisation,

Svenska Filminstitutet. Det har understott inhemsk produktion och
upptåckt de flesta yngre regissorema, t.ex. Bo Widerberg, folk som
borjar gora sig ett namn också utomlands.

Som på

andra områden av konst och kultur ar också

alla

forvandla samhållet.

tets syfte att

gora så genom

att

ingen

i

det år meningslost att forsoka

att

vill

dem. Det viktigaste år

se

som har

snabbheten, inte riktningen,
sig

att

betydelse.

rorelse år det lått att avleda dess riktning,

måste den forst få

genom

min stitu-

manipulera filmernas innehåll”, sager institutets
Harry Schein. ”Se på ryssarna; deras filmer år så tråki-

forre chef dir.

ga

”Men

fil

fart.

association.

Dårfor

Genom

att

vill

forandra, och det år

Når en kropp befinner

men

når den står

jag att filmen lockar

till

stilla

foråndring

vånja allmånheten vid foråndring och

predisponera den for sådana kan vi låttare fullfolja våra politiska
mål.”

Svensk dramatik,

och film år vittgående vånsterbetonade
och formedlar idéer som hj alper partiet. Nodvåndigheten av social
litteratur

foråndring år det viktigaste innehållet

i

deras budskap, jåmlikhetens

dygd dessutom. Affårslivets verkstållande organ år ofta foremål for

men

angrepp

snarare på

Det

aldrig fackforeningarna. Sexualiteten forkunnas ofta

ett politiskt

ån på

forstå år bidragandet

ett

emotionellt

sått,

med

två

mål

i

men

sikte.

en kånsla av foråndring och sonderslåendet av det etablerade samhållet genom att gora den gamla moraliteten

tvivelaktig

till

och predika nya

gare funktion år

att

attityder.

Dess andra och kanske nodvåndi-

kompensera den

politiska besvikelsen

erbjudna visionen av sexuell befrielse.

de unga och verkar som
återvånda

till

detta

i

ett slags euforisk sexualfrihetsdrog.

(speciellt det

den socialdemokratiska idébanan.

partiet.

Det

liggande

till

Vi ska

rorande sexualiteten) år inne-

det uttalade och icke uttalade partiprogrammet, ligger en

av konstskapande mycket långt

stor del

for

i

funktionen appellerar

nåsta kapitel.

Oaktat dessa syftemål
fattande

Den

genom den

vill att

fålt

något långre

Men

och helt

visst utan-

detta år ingen nackdel for

hela landet skall rora sig åt vånster, och ytterligt

av det kulturella
i

åt vånster

livet forflyttar

den erforderliga riktningen.

bara gravitetscentrum

Med

hogst en handfull
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’

undantag

ligger hela det

skapande och

etablissemanget’

intellektuella

på vånsterflygeln. Det finns nåstan inga intellektuella på (den relativa)
hogerkanten. Dårfor finns det heller ingen debatt i Sverige. Istållet
forefinns konkurrens om såttet att framlågga samma synpunkter och

dem som

kan åstadkomma den accepterade graden
av rabiat glod. Avsaknaden av artikulerade konservativa roster och
opinionens dårav f 51 j ande likriktning skapar en grad av monotoni, av
upptuktelse av

inte

tråkig enformighet,

som

massinformatorerna

sjålva.

jag
att

ibland kan

En

tillfålligtvis

verka betryckande på

forlåggare sager: ”Ibland onskar jag att

kunde få ett av de sållsynta hogerriktade manusen i min hand
jag kunde erbjuda en smula kontrast. Men jag får aldrig något.”

Misstron mot individen tar

sig vissa

såregna

men

så

belysande former.

Dag Hammarskjold, FN:s tragiskt avlidne
generalsekreterare, vara en normal svensk med normala åsikter och
betraktades dårfor med tolerans. Men når hans dikter blev tryckta
efter hans dod och avslo jade honom som mystiker, blev han grundligt
smådad av de svenska intellektuella. Han hade gett uttryck åt religiosa
kånslor, som utgjorde forråderi mot de då allena saliggorande materialistiska och ateistiska vårdena. Ingen svensk intellektuell med reputaUnder

sin livstid ansågs

upp och forsvarade honom.

tion steg

Det har
eller

blivit

med

konstnår av något slag

och

att nårhelst

in

monstret.

i

en allmånt godtagen regel

att varje

nodvåndighet måste vara

en sådan person presenteras

Når

t.ex.

massinformator

filmregissoren

i

socialist

massmedia han passas

Ingmar Bergman intervjuades

i

den stockholmska aftontidningen Expressen, inarbetade intervjuaren
påståendet: ”Ni år ju socialist, Ingmar Bergman”, oaktat det inte
horde

om

till

sammanhanget. Bergman svarade

det utgjort en våxelkor

en

i

liturgi.

Och

vid Dramatiska teatern, en ganska vacker
låsekretsen
sig

i

en damtidning på

ett

ja for

lever

alla

den

i

borgerlig mil jo

yttersta vånstern,

.

.

.,

och

som

ung dam, presenterades

avgjort icke-politiskt

men hennes

om hon

skull,

åter når en PR-funktionår

skribenten tvingad att framhålla att ”hennes

hon

formens

make

satt,

for

kånde

år borgerlig

och

kolleger vid teatern tillhor

rostade skulle det sannolikt bli

något mitt emellan”. Varken Expressen

eller

damtidningen

tillhor

vånstern, och forklaringen for socialismen behover inte tas bokstavligt.

Den
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år helt enkelt en

kod som

skall visa vårlden att

hår foreligger

Om orgiginalitet

ingen avvikelse.

måste den upptrada nnder

intråffar,

likriktningens mask. ”Vårt samhalle ar inte latt att leva i”, sager

den

uppåtgående unge filmproducenten Kjell Grede, ”och det ar det
problemet som trycker mig”. Och likval accepterar han den allmanna
samståmmigheten.

”Om man

ar annorlunda”, sager en katolsk littera-

turhistoriker (en fruktansvård outsider

”kan

Stolpe),

Tvånget

i

svenskt sammanhang, Sven

ett

livet bli outhårdligt”.

likriktning,

till

som

svenskar, kan bli en olidlig påfrestning for folk
vidualitet.

Saken tycks

sjålvmord tar

i

1969

i

forhållande

i

mord bland ledande
i

fj arde

Tjeckoslovakien 23,9,

alltså rått långt

emellertid inte

i

Sverige år hog ehuru inte

platsen. Intråffade sjålv-

nationer var då, råknat per 100.000 invånare:
i

och Finland 21,6 vardera, England hade
bågge

talang eller indi-

vårlden. Enligt Vårldshålsoorganisationens stati-

intar Sverige dårvidlag

Våstberlin 40.0,

i

med

for de flesta

den speciella form som

till

Sverige. Sjålvmordssiffran

den absolut hogsta
stik for

stå

nog

sannolikt faller sig latt

ner på

hur många som tar

Osterrike 21,9, I Sverige

siffran 9,4

och

USA

Det for oss intressanta

listan.

sitt

i

eget liv utan vilka

10,8,
ligger

som gor

det.

Bland svenskarna år det ofta begåvat och
soker vila

genom

intellektuella,

urval av

att

forkorta

sitt liv.

sårskilt forfattare,

dem som

individuellt folk

som

Ett utomordentligt stort antal

har begått suicidium

i

Sverige. Ett

så gjort innefattar 1940-talsdramatikern Stig Dager-

man, de två moderna kvinnliga diktarna Karin Boye och Eva Neander, de mycket kånda 1900-talspoetema Birger Sjoberg och Hjalmar
Gullberg, tjugotalsdramatikern Hjalmar Bergman och romanforfattarinnan Victoria Benedictsson, en av åttitalisterna. Det år en aktningsvård procent av Sveriges litteråra gestalter under det nu for-

gångna århundradet. Det år ungefår som

om

tredjedelen av de ledande

poeterna, romanforfattarna och dramatikerna

i

England och Amerika

begått sjålvmord.

Dessa skribenters
ångest

som hårrorde

liv

och verk visar

de overvåldigades av en

från en kånsla att vara annorlunda.

ytterliggående excentrikern Peer

han

att

Gynt

blir tillfrågad

vad han

Når den
år,

svarar

stolt att
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”det ar vårlden

bakom min panna

som gor mig

vad jag ar

till

och inget annat i vårlden.”
Ibsen, som var norrman, tillhorde ett

Men

låndskt samhålle

en åra

såtta

finner vi

i

vilket individen inte

i

lått

igenkånnligt våster-

bara kunde existera utan också

vara annorlunda ån sina kamrater. Rakt omvånt

att

en novell av Hjalmar Soderberg, en vålkånd svensk fin-des/éc/e-forfattare, en person som inser att han inte kan vara likadan
i

som månniskorna
på grund av

runt omkring

honom och som

soker begå sjålvmord

han dr annorlunda. Excentrikem och outsidern i ett
våsterlåndskt kulturland kan leva sitt eget liv, något så når lycklig
genom att han råcker till for sig sjålv emedan individualitetens erkånnande inom hans kultur tillåter honom ha en betydelse i sig. Men i
att

Sverige år månniskan en kollektiv varelse och saknar existens utanfor

gruppen.

Om

hon upptåcker

dårmed berovad

att

hon

år annorlunda finner

kånsla av identitet (som

hon

sig

mycket vål kan
stegras under samma omståndigheter i ett annat samhålle) och forlorar
existensberåttigandet som levande varelse. En sådan månniska upphor
all

helt enkelt att finnas

Det

i

stållet

till.

annan sida av saken. Att vara annorlunda i
digna under skuldkånslor och vara den mest miss-

finns också en

Sverige år att

Och

lyckade bland månniskor.

åtminstone en psykoanalytiker (dr

Herbert Hendin vid Columbia University, som tillbringade fyra år i
Skandinavien under studier av sjålvmorden dår och som framlade
verket Suicide and Scandinavia,

sina forskningsron

i

har

sjålvmorden

slagit fast att

att folk inte

med

kånner

i

Sverige nåstan uteslutande beror på

kunna motsvara

sig

(New York 1964)

strångt

benhårda forvåntningar

åtfoljande excessivt sjålvhat for misslyckandets skull.

månniska har
också

inte

bli fårdig

bara

med

att

ett

Och en

båra sina egna sjålvforebråelser, hon måste
samhålle

som

forkastar individen och out-

och envist soker bortforklara honom. Ofta tar detta form av en
passionerad avund. Det år ett kollektivt kånslosvall lika mycket

sidern
kallt

som

ett personligt sådant,

och det våndes mot var och en som avviker

från normen. Vanligast uttryckes det

och behandling av en person som
behover inte tvunget leda
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till

genom konstant nedsvårtande

om han

sjålvmord

faktiskt inte existerade.

men kan

lått

Det

fororsaka sinnes-

.

sjukdom. Forhållandet belyses genom en jamforelse mellan Ibsen och

Når Ibsen råkade i bråk med sitt samhålle, blev han helt
rosenrasande, medan Strindberg genomgick attacker av ren

Strindberg.

enkelt

sinnessjukdom. Det var enligt en kånnares uppfattning (regissoren Alf

med djupgående kånnedom

Sjoberg, vålkånd svensk teaterproducent

om

mekanism for sjålvforsvar: ”ett skådespel inom
han måste bli galen for att bevara sin psykiska

Strindberg) en

skådespelets
hålsa”.

ram

.

.

Det svenska

geniets

ode har

varit utomordentligt hårt.

Det som saknas i det svenska samhållet år inte uppskattningen av
outsidern (som inte år sårskilt framtrådande i de flesta andra lånder)
utan erkånnandet av hans existens. I våsterlåndska stater kan han
vål ofta nog bli illa omtyckt, men man erkånner åtminstone att han
finns till, och åven han har rått till en plats i solen. Endast i Sverige
forvågras outsidern råtten att existera. Antingen måste han instoppas i

om

samhållet

han

vill eller inte

i

att sjålv tro att

han

i

helst

en sådan aktion

genom

Den

utgor

ett slags

organisation

också får han bortforklaras.

år mentalsjuk.
i

ovrigt

kan ha for

som

fortjånster, så år

den

på absolut konmåktigt våpen for samhålleligt tvång och
samhålle

alla fall ytterst låmplig for ett

formitet.

eller

psykiatriska termer, så att en dissident kan overtalas

Ofta sker detta

Vad

-

ett

tror

arrogant samståmmighet får den typen av en grupp-

som

vid forstå påseendet tycks kråva den diktatoriska

kontrollens hela apparat.

Konstnårer och
nerade och

låttast

skriftstållare år

organiserade bland månniskor.

utan yttre tvång ingått

i

sitt

dettas olika fackforeningar.
lost,

normalt ingalunda de mest

lands korporativa

Medlemskap

Men

liv

och

i

Sverige har de
tillhor frivilligt

år praktiskt taget undantags-

den stångda butikens enhålligt vedertagna fenomen.

dessa sammanslutningar år dotterforetag

varigenom de
ringen

vill

intellektuella infosts

ha det på det

kanaliseras vanligen

till

och konstnårema forvåntas hora

som

flesta

av

centrala organisationer,

intellektuella

till

konst och litteratur

sammanslutningama -

dit.

for sina syften exploaterar

kulturen tycks partiet soka ånnu

De

arbetsmarknadens struktur. Rege-

viset. Officiell hjålp

genom de

Trots alla dessa krafter

i

discipli-

mer verksamma och

den svenska

påtagliga meto-

der for styrande. Det ogillar kommersiell bokutgivning.

Som

redan
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nåmnts ar det på god våg att uppråtta statsmonopol på universitetsoch skolbocker. Och i den allmånna utgivningen avser man att genomfora ett visst mått av statligt inflytande. Ett statligt bokforlag for
utgivande av barnbocker har foreslagits. Vidare ger staten ekonomiskt
understod åt olika kooperativa forlagsforetag som mer eller mindre
driver partiets politik.

Kulturen har

alltså

Den

logiska syften.

av den svenska regeringen exploaterats for ideo-

år ett av hjålpmedlen for att skapa den

niskan for det nya samhållet. Officiellt

den gor

livet uthårdligt

okay så långe

man

het ett sjukhus

-

så dårfor, såger

får kultur.

som

sett år

Det

finns

i

nya mån-

kultur en god sak, då

man, måste

tillvaron vara

Stockholms omedelbara når-

år så alltigenom datamaskinellt, computiserat och

mekaniserat, att rentav flera av dess låkar- och vårdarstab får kvålj-

ningar infor anstaltens avmånskligande. Sak
na, vilka placerade skulpturer

medla
turen
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ett
i

drag av månsklighet.

i

samma

gjorde arkitekter-

entréhallen, uttryckligen for att for-

En

utmårkt passande symbol for kul-

Sverige: narkotika for massorna,

opium

for folket.

Den

15.

sociala manovreringens

sexuella gren
Sexuell moral år,

hog grad allmånt

i

uttryckt,

en konventionssak.

Dess foråndringar år en produkt av sociala krafter som utan tvivel på
något dunkelt sått reagerar på tidsandan som sådan. I våstdemokratiema av idag betraktas moralen

ån sedens diktat

lyder.

Som

i

historiskt

allmånhet

vunna

roll

på

men

dessa tyglar håller nu

Staten fråntråder

att avlågsnas.

privatsak, hur

faktum sedd kan moralen utgora

en laglig kapson på beteendemonstret,
steg for steg

som en

som

båst sin håvd-

av allmån sedevåktare. Politikerna kan beklaga dagslågets

vilsna vågar,

men de

allmånhet upphort

Det kan håvdas

saknar makt

att råtta till

att dirigera relationerna

att detta

bara år

ett

dem. Regeringen har

i

mellan konen.

overgående fenomen, epilogen

som begrånsade statens inflytande och - hur
aktningsvårda stråvandena ån var - hindrade den från att ha omsorg

till

ett liberalt

om

varje detalj

1800-tal

i

medborgarens

liv.

Vilket inte hindrar att den totala

omsorgen kan vara oundviklig en gång i framtiden. Faktiskt finner
man den redan i kommunistvårldens vårldsliga teokratier, dår myndigheterna tar vård

om

hela månniskan.

den fullåndade vålfårdsstaten. På så
unionen också Sverige råknas
hållandet

Ser

i

man

bara

till

också

i

kan vid sidan av Sovjet-

de lånder dår,

i

skillnad

mot

for-

det yttre fdrefaller detta osannolikt. Sovjetunionen
etik,

och myndighetema gor

sitt

båsta for

med outMen tygel-

undertrycka oanståndigt uppforande. Sverige åter har

trottlig ihårdighet fullfoljt

lost låttsinne år inte

den sexuella frigorelsens

de

flesta lånder

linje.

nodvåndigtvis en spontan angelågenhet, det kan

vara precis lika politiskt motiverat
I

vis

situation råder

våsterlandet, staten ovar kontroll over moralen.

omhuldar en rent puritansk
att

till

Samma

som

återhållsamheten.

har strångheten på det sexuella området vad lagar

och forordningar betråffar motvilligt uppluckrats av regeringar, som
funnit att de gamla foreskrifterna inte långre åtnjuter allmånhetens
respekt,

och dårfor mer

eller

mindre godvilligt underkastat

sig

en for-
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Men

åndring.

de som

styr Sverige

håmningars undanrojande.
aktiva ledare

i

stållet for

De

har sjålva tagit

initiativet

dylika

till

har varit den moraliska revolutionens

De

dess arriårgarde.

har ivrat for och dirige-

den ny a sedeslappheten. Skålen år rent ideologiska. ”Staten år
intresserad av moralen utifrån sin onskan att foråndra samhållet”, sa

rat

mig utbildningsminister Ingvar Carlsson i ett privat samtal.
”1 samma mån som den politiska och ekonomiska friheten inskrånkes”, såger Huxley i forordet till ”Du skona nya vårld” (1948 års
upplaga), ” ty eks

Och en

storre.

som en kompensation
diktator gor klokt

i

dårfor den sexuella friheten bli

att

uppmuntra en sådan

frihet

han behdver kanonmat eller familjer att kolonisera obebodda eller erovrade områden. I forbindelse med friheten till dagdrommeri under inflytande av narkotika, biograf och radio, hjålper
den sexuella friheten till att forsona hans undersåtar med den tråldom
(utom

som

ifall

år deras ode.”

”Frihet” år på svenska ett ord

forekommer

inte

i

dagsspråket trots

dock

ett

samma

som

som

Det

den politiska vokabulåren och nåmnes sållan i varlandets tilltagande strama organisering. Det finns

undantag, och det år ifråga

sått

forefaller att vara tabu.

om

sexuella forhållanden.

På

”trygghet” år en politisk trosdogm, så år ”frihet” en

sexuell sådan.

Ordet ”frihet” år
sexuella området.

med
ser

kollektivets

Sverige begrånsat nåstan uteslutande

i

Inom

område av

och inskrånkningens vokabulår.

som ”gemenskapens

svar”,

varje annat

livet

En

har det

jargong

till

det

ersatts

med

fra-

intresse”, ”samhållsorienterad”, ”socialt an-

”socialt vålanpassad”

och ”inskårpande av de

attitydema” bombarderar allmånheten

i

råtta sociala

ett, i ett.

den sexuella terminologin svallar ord i forbindelse med
frihet upp som en betydelsemåssig tidvattensvåg. Det verkar som om
det fanns ett djupgripande krav på frihet, och når friheten strypts på

Men inom

alla

andra områden

starkt

tillåts

kringskuma

”frihet”

kommit

sfår

att

som produkten av

den bubbla upp

till

ytan enbart inom denna

av tillvaron. Faktiskt har på svenska ordet

beteckna nåstan uteslutande sexuell

ett

icke erkånt forverkligande,

som

frihet,

kanske

inte finns eller

inte år onskvårt annanstans.

Genom
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sexualundervisning

i

skolan for den unga generationen och

oavlåtlig

propaganda

massmedia

i

rige fått låra sig tro

Emedan svensken

att

for

den aldre har nastan hela Sve-

genom

friheten har uppnåtts

år sexuellt frigjord tror

han

att

han

sexualiteten.

år en

mån-

fri

bedomer friheten uteslutande i sexuella termer. På detta
sått jåmfor han sitt eget land med andra. Når folkliga journalister skriver om utlåndska forhållanden ågnar de vanligen en del uppmårksamhet åt sexuell sedvånja, inte for att hetsa upp låsaren utan for att visa

niska och

att

det finns storre frihet

En av

i

Sverige.

egendomligheterna

svenska reportage från den anglosaxiska

i

vårlden år en nedsvårtande understrom av denna vårlds politiska
tutioner.

Tendensen år

att

om

forflutna fått låra sig

soka visa

att trots allt

vad svenskarna

engelsk politisk frihet, en sådan

heten år en ren illusion. Forenat dårmed år påståendet

na

att

i

instii

det

verklig-

anglosaxer-

hånseende år undertryckta ^dubbelmoral” år en vanlig
kliché) medan svenskarna år frigjorda, och att dårfor svenskarna har
i

sexuellt

den enda sanna
quist,

friheten.

En

Sverige vålkånd forfattare, Artur

i

besokte en gång Australien,

gration,

och offentliggjorde vid

holmspr essen. Medvetet
inte

undgå

att

sin

av målen for nutida svensk emi-

återkomst en artikelserie

omedvetet nedsvårtade han

eller

formåga Australien, liksom for

Han kunde

ett

Lund-

i

stock-

efter båsta

kommande emigration.
foretråden som pionjårland,

avråda från

att

nåmna

dess

kunde tånkas tilltala det slags personer som tånkte sig en utflyttning, men han anfoll det med sexualfrågans hjålp. Genom att påvisa
att australiema på detta område var mer tillbakahållna ån svenskarna
ville han dårmed såga att Sverige overhuvud hade storre frihet.
Den svenska regeringen har tagit vad den gårna vill kalla ”den
sexuella revolutionen” under sina vingars skugga. Barn får sig inpråntat i skolan att sexuell frigorelse år deras forstfodslorått, och att frigorelsen sker på så sått att staten skall erbjuda dem full frihet från de
gammalmodiga restriktionerna. Politikernas syfte med arrangemanget
tycks vara rent politiskt, då de i lika många ord inpråglar i de halvvilket

vuxna,

att det år partiet

åtgård av tacksamhet

Den
tillhor

i

som

gett

dem

deras frihet och att de

gengåld måste ge partiet sina roster.

svenska lastbarheten - ”svensk synd”

numera de

båst

heten finns det foga

att

som en

i

den nerslitna frasen -

grundmurade nordiska legenderna.
ge

till

I verklig-

bytes på mellan danskarnas, finnamas,
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norrmånnens och svenskarnas beteendemonster (for att inte tala om
islånningarnas). De har alla en varldslig syn på den sexuella akten,
betraktar den med en viss hednisk likgiltighet och ignorerar mer eller
mindre våsterlandets judisk-kristna moralitet. Fenomenet kan forklaras
av det obestridliga faktum

att

i

Skandinavien kyrkan aldrig trångde

den hedniska seden
med något annat, varfor genom samtliga kristna århundraden den
fornnordiska hedonismen levde kvar bland folkets breda lager. Om

tillråckligt

djupt ner

folksjålen for att ersåtta

i

några år det norrmånnen som bast bevarat det antika beteendemonst-

och

ret

till

dårav behandlar den sexuella frågan på mest naturligt

foljd

satt.

Men

skillnaden mellan Skandinavien och det kontinentala

galler bara graden.

Sexualmoralen

i

de industriella våstlånderna fram-

visar foga skiljaktighet från Skandinavien,

har

fått ett visst

Europa

och

om

t.ex.

engelsmånnen

anseende for sexuella håmningar och sexuell återhåll-

samhet, så håller detta på

att

forsvinna

med

ostentativ snabbhet.

Det

någon skillnad i sexuell aktivitet mellan de unga engelsmånnen och de unga svenskarna av idag,
utom dårutinnan att engelsmånnen kanske år mera romantiska. Det
år tvivel underkastat huruvida det finns

avgorande kånnemårket på svensken år

att

hans sexuella beteende år

foremål for myndigheternas dirigerande.

Moralen angripes båst

i

klassrummet, och sedan 1956 år sexuell

undervisning obligatorisk

i

alla

tolvårsåldern och innefattar såvål
sexuella aktens mekanik.

skolorna forvandlats
eller snarare

till

Den borjar redan i
fortplantningens fysiologi som den

svenska skolor.

Men man

skall dårfor inte tro att

fruktbarhetstempel.

befruktningens undvikande

i

Det

de svenska

år antibabypillret

alla dess

former som år

undervisningens kåma.

Undvikande av befruktning meddelas på så tidigt stadium att barnen
forstår skillnaden mellan sexualitet och fortplantning vid en mycket
låg ålder. Når de kommer så långt som till vad som for dem lidelsefritt
beskrives

som

uppfattningen

deras ”sexuella debut”, har de foljaktligen bibringats
att coitus år tillråcklig

i

sig sjålv

och kan idkas utan

risk

for icke onskvårda konsekvenser. Just detta år den onskade effekten.

Svensk sexualundervisning år inte bara overvinnandet av teknisk
okunnighet utan fråmst en lånk i den mekanism som foråndrar sam-

284

Undervisningens roda tråd år

hallet.

och

att det

beteendemonster som

”Vi har en

giltighet.

att

lårts

i

moralen år utan betydelse

hemmet måste

sjålvklar plikt att stodja

forsåttas ur

den unga generationen”,

”med

såger fru Birgitta Linnér, en framstående sexualundervisare,

den kunskap de så desperat behover”. F5r
sått:

staten har associerat sig

av de mycket få

fall

unga på

sin sida via

Ytligt sett

med de unga mot de

Detta år

Det år

sått.

se framgångsrikt forsok att få over

ett

ett

de

konskortlama.

stammar sexualundervisningen

tetsbetonad attityd

åldre.

sådana) har handlat på så

man kan

och så långt

uttrycka det på annat

historien dår etablerade auktoriteter (vål att

i

skilja från revolutionåra

originellt

att

samhållet. Lårarna

till

i

Sverige från en majori-

anmodas

inta en neutral

hållning och fordomsfritt forklara olika moralkodices, så att barnen

kan

sjålva

vålja.

nerar och vad

Men

till

effekten blir att en omoralisk synvinkel domi-

slut

kommer fram

år en fysiologisk uppfattning av

som bor idkas i hålsans
tomma tarmen och ova sport

sexualiteten,

dricka,

kan de svenska

attityd erna

till

intresse
i

likhet

med

att åta,

en viss omfattning. Faktiskt

sexualiteten jåmforas

public schools omhuldande av idrotten,

danande

i

men

med de

engelska

utan sportens karaktårs-

tillsats.

normer i undervisningen och inga regler for
sexuellt beteende”, såger dr Gosta Rodhe, chef for avdelningen for
sexualundervisning i Skoloverstyrelsen. Vi måste komma ihåg att
denna styrelse såsom central myndighet i en monolitisk organisation
dikterar aktiviteten i landets samtliga skolor. Dr Rodhe kan karaktåri”Vi har inga

seras

som

etiska

exekutiv tjånsteman for regeringens sexualpolitik.

”Vi bryr oss

inte

om

vid vilken ålder barn borjar gå

i

med

sång

varandra”, fortsåtter dr Rodhe, ”så långe de bara år forberedda. Statistiken såger oss att genomsnittsåldern ligger kring sexton, så det år

åldern då lårarna forståndigats borja sin undervisning

Men om

de vet

att

barn

i

deras skola år

de dårvidlag justera sin kursplan.

mas av
enda

vi

att

också trettonåringar

bekymrar oss

lårare måste forklara

om

år

ifall

i

den

fodelsekontroll.

mer avancerade ån

så,

måste

Den nya skolan låter sig inte skråmborjar med sexuellt umgånge; det
de inte år forberedda. Varfor en del

metoderna for fodelsekontroll också for

tolv-

och trettonåringar.”
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”Vi

uppfattningen att coitus ar det hogsta uttrycket for

gillar inte

mansklig karlek

eller ett slags

fullkomning och slutmål. Dess betydelse

måste reduceras.”

- Men behover

ett

barn overhuvud några regler dårvidlag?

- Nej. Man kan inte stalla upp
de, emedan det sexuella beteendet

speciella regler for sexuellt beteeninte

påverkar det andra. Regler betyder

kan

alltid

skiljas från livet.

Det ena

undertryckande, hamning.

Och hammande av sexualiteten leder till aggression. Tvartom tar vi
bort aggressionen genom att infora sexuell frihet. I Amerika forfar
man på motsatt satt. Dar tillåter man aggression men forbjuder
sexualiteten.

- Men

finns det inte en del bevis for att sexuell disciplin befråmjar

skapande arbete? Jag menar, for

man kan
-

tala

om

att

begagna Freuds terminologi,

en sublimering av den sexuella

Jojo, visst vet jag att undertryckt sexualitet

aktivitet.

Men

skiljelinjen

att

driften.

kan leda

till

skapande

mellan denna aktivitet och aggressionen år

oklar.

- Det forekommer en håpnadsvåckande massa

och dissekerande
av sex i Sverige. Jag kanner inget annat land dar blotta volymen av
denna diskussion år så stor. Tror ni inte att sådant forstor kånsloma?

- Kanske

det.

Men

vi vill inte att

tal

barnen ska borja

sitt

sexliv

i

ett

rokelsemoln av emotioner. Emotionen måste avforas från sexualiteten.
Vad vi vill år att barnen talar osentimentalt om saken och kopulerar
helt rationellt.

-

Ja, jag forstår att ni vill det.

den pedagogiska och

kalla

Om

man

kan

bortser från vad vi

filosofiska debatten återstår det

åndå en hel

del allmån debatt. Fortfarande kånner jag inget annat land dår det
finns så

annat

-

mycket sådan. Det verkar nåstan som det

Ja, ni

Ni forstår, att då det saknas spånning i
måste de unga finna befrielse och upphetsning i den

har alldeles

sexuella spånningen

rått.

stållet.

i

dårmed såga

Vill ni

fanns, stod

i

relation

till

att

sexuell återhållsainhet,

- Nåja, men dår

den gång den

politisk spånning? Trots allt har ju

despotismen ibland puritanska idéer. Ryssland,
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något

att diskutera.

svensk politik,

-

inte fanns

tog ni

ett

mycket

till

också

exempel.

dåligt exempel.

Det

finns

en

tåmligen vittutbredd

dryckenskap och sex

tillflykt till

i

Ryssland som

en frigorelse från det politiska tyranniet.

- Vilket

alltså enligt ert satt att se ger

en viss likhet mellan Ryss-

land och Sverige.

-

Men med

Visst finns det likhet.

ett

betydelsefullt undantag. I

Ryssland hindras den politiska aktiviteten genom despotism, medan
det

i

Sverige

i

kraft av allman

jagad spånning

i

samstammighet

någon upp-

inte finns

politiken.

Dr Rodhes synpunkter
De utgor också synen hos

ar det harskande ”etablissemangets” syn.
folk

fentlig polemik. Sexualiteten

inom en dominerande

fraktion av of-

På
den tillstådjande sidan rangeras de framstegsvånliga kraftema. Det
bety der hela vånstern, socialdemokraterna och dårtill de liberala och
radikalsinnade inom andra partier. Mot dem står reaktionens krafter,
vilket betyder i huvudsak kyrkan och den yttersta hogern. En polarisering av denna typ år givetvis vinstgivande for den tillstådjande
sidan. Det år bara vad man kan vånta, att i en miljo dår sexuell frihet
blivit

vinst.

en

norm samma
Omvånt finns

frihets

har

Sverige blivit en politisk fråga.

i

också betyder politisk

uppråtthållande

det enbart smådelser att inhosta

genom

att inta

restriktiv hållning.

Genom

en icke

alltfor ovanlig process

har sexuell frihet

blivit fore-

och den svenska sexualpolitiken har mindre genomfort frigorelse
ån ersatt den ena konventionen med den andra. Om den gamla mora-

skrift

len stadgade återhållsamhet, har

i

stållet det

ny a

tillstådj andet lett till

en direkt tvångsmåssig sexualitet. Det finns bland svenska skolbarn
system av påtryckning
inte.

Aven om en pojke och en

land, tvingar de ej desto

år seden

i

mindre

om

de

vill

det eller

flicka foredrar ett platoniskt forhålin

varandra

i

ett sexuellt

sådant. Så

deras samhålle, och deras dolda fruktan gåiler, att utan

omedelbar coitus kan de
i

idka sexuellt umgånge,

att

ett

”Du skona nya

han springer

sin

inte vara

”normala’\ På liknande

sått stålles

vårld” en liten skolgosse under observation for att

våg från en

flicka,

som

vill

inleda en av de sedvanliga

sexuella forlustelserna.

Uppfostringsteorierna

i

Huxleys fantasi fastslog

ha konstant sexuellt umgånge for

att

att varje

barn måste

vara socialt vålanpassad. Kånslor

var forbjudna, endast den fysiska akten råknades.

En

av de instruk-
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tiva

handbocker, som mot

slutet

om

skolbarn, ”Samvaro”, hade

sexualiteten att saga foljande: ”Varje

mansklig varelse har en sexuell

måste

tillfredsstållas

drift, eller låt

behovet

.

.

av 1960-talet utgavs for svenska

att åta år

oss kalla det aptit,

gemensamt

for alla

som

månsk-

Det år sak samma med det sexuella behovet.
”Alla kan dock inte ordna så att de lever samman med en partner
regelbunden sexuell forbindelse. Oformåga att finna en partner,
i
skilsmåssa, ålder osv. kan lågga hinder i vågen. Icke desto mindre kan

liga varelser.

den sexuella
till

driften vara stark

exempel genom onani

med

och måste på något sått få sin utlosning,
eller utan låsande av pornografi.” Detta

år en sexuell nyborjarbok for

unga tonåringar som nårmar

sig sitt

forstå samlag.

Aven om de svenska skolorna

inte direkt

”har stålsångar

med gum-

mimadrasser på låmpligt sått utspridda i trådgårdarna” (”Du skona
ny a vårld”), så forutsåtter i varje fall undervisningsmyndigheterna att
tonårskopulering år officiellt godkånd som en sport for de socialt vål-

Men

anpassade.

denna

ningen och uppvåxten.
stråekts

till

attityd år inte

Den

undervis-

hela befolkningen. Detta kan låta trivialt och banalt, och

våndiga stegen helt av
staten

till

sexuella frigorelsens vålsignelser har ut-

den nårmast liggande kommentaren år
vill

bara begrånsad

ha

kontroll.

givare och en ledare

sig sjålva.

Men inom

Dess stråvan år

som andra

Dår avhållsamhet predikas

att

skall

att

de ju kunde

de nod-

tagit

som i alla andra saker
framstå som all god gåvas
sex

f 51 ja.

år det uppror

i

sången.

Men då

i

Sverige

sexualiteten år officiellt sanktionerad, betyder en eftergift ett

arbete

med

myndigheterna. Det skulle vara for myeket

att

sam-

anta att

på sedvånjan genom en eller ett par ukaser, ty sjålvfallet år sexualitetens utblomning ett varierat och vida utbrett fenomen.
Men de som styr Sverige har varit myeket noga med att inte motsåtta
sig tendensen, detta utifrån en djup och vålgrundad fruktan att i annat
staten åndrat

fall

framstå

innan har de
våstligt

som ungdomens glådjedodare och
skilt sig

från de flesta andra regeringar, av ostligt eller

mårke, som sokt pålågga återhållsamhet

accepterat en foråndring

domens

sida

”Jag tror
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antagonister. Hårut-

- med

som oundviklig
att ungdomen i

eller blott motstråvigt

forutsågbar fientlighet från ung-

foljd.

USA

vittgående kånner på

samma

sått

som de unga svenskarna”,

”Men

Forenta Statemas myndigheter ar långsamma

vecklingen;

Om

i

i

att f olja

upp

ut-

Sverige ar vi snabbare.”

partiet vill forandra samhallet så foredrar det dårvidlag att

synas arbeta alltfor energiskt på saken utan

sjålvt inte

folkopinionen

man

sager utbildningsminister Ingvar Carlsson.

genom andra redskap

underlåttas av den korporativa staten

Inom

falt.

inom sexualen och moralen

stållet

bearbeta

for att snarast ge ett intryck av att

tillmotesgår ett krav och inte soker

tåcka varje nodvåndigt

i

genomtrumfa en

med en

idé.

speoiell organisation att

politiken finns det sålunda

finns det

Detta

RFSU, Riksforbundet

ABF;

for Sexuell

Upplysning.

RFSU

år en korporativ organisation

Den

rorelsen.

i

nåra forbindelse

har tre olika uppgifter: spridandet av

erotisk teknik,

med

arbetar-

kånnedom

om

fråmj andet av fodelsekontroll och slutligen forand-

ringen av moralen. Alltsedan 1940-talet har partiet accepterat onsk-

vårdheten av fodelsekontroll

men

varit politiskt ur stånd att

oppet

uppmuntra sådan på grund av ett visst motstånd inom folket, sårskilt
hos den puritanska delen av arbetarklassen och folk på landsbygden,
som ger ryggrad åt rostsiffrorna. Så fick RFSU genomfora den nodvåndiga propagandan och erholl statsunderstod for uppgiften.
Nåstan ensamt har

RFSU

gjort Sverige preventivmedelmedvetet

propagerat for en progressiv, rationell attityd

till

sexualiteten.

och

Med

hjalp av kliniker och butiker har det gjort fodelsekontrollen billig och
utbrett dess idé nere
bestått

på folkdjupet. Dess mest betydande arbete har

den sexuella idologin.

i

RFSU

har pladerat for en rent mekanisk syn på sexualiteten som

enbart en nodvåndig fysiologisk funktion. Det var detta de radikala
partiideologerna ville ha inplantat

gande grovarbete skulle de

folket,

i

och utan RFSU:s grundlåg-

inte haft lått att gora det.

Obligatorisk sexualundervisning

i

skolorna har varit

ett

regeringens

onskemål sedan 1940-talets borjan men inte kunnat genomforas forrån
en fientlig folkopinion avvårjts. RFSU propagerade segt och omstån-

kunde åtgården genomforas 1956: under
man tillmotesgick ett allmånt onskemål. Mycket dårav tog

dlighetsbetonat,

sken av

att

och

slutligen

formen av krav från RFSU:s sida. Organisationen år liten, med bara
ca 5.000 medlemmar, men i ett stort antal av sina hånvåndelser gav

19
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den intrycket av en hela folkets fordran. På så

vis var regeringen

i

stånd att starkt reducera den politiska tvisten kring saken.

RFSU

har utråttat en hel del for

som en gång kånnetecknade

tism

lyckats

med

den sexuella obskuran-

att utro ta

Sverige. Ett fåtal

exempel på hur det

Nya uppslag

uppgiften kan inte vara ur vågen.

ifråga

om

på gatorna men våcker mindre uppmårksamhet ån reklamen for en ny olsort. Ett garage kan ståta med en vål-

preventivrekvisita annonseras

som parar sig. ”For er som ålskar
texten, ”kondom med antiseptiska tork-

tecknad affisch visande två katter

ny

finns det en

grej”, sager

G15m inte hygienen!” En ansedd resebyrå ger i en broschyr for
ungdom ett vålment råd till flickoma: ”Glom inte P-pillema! Visst
ska du ha ditt noje under semestern, men efteråt får du betala rakningen med graviditet under en dyster vinter, om du inte aktar dig.
Det år en bra idé att ha med kondom också. Pojkar i utlandet har dem
dukår.

ofta inte,

om

du

och det

visar

god smak

att sjålv

tagit piller år det klokt att envisas

begagnar preventivmedel. Och

om

kunna erbjuda

med

att

ett.

Också

också din partner

du anvånder någon annan form av

du en extra såkerhetsmarginal.”
Det skall hårtill anmårkas att gonnorré visat en katastrofal okning,
som sammanfaller med P-pillrets anvåndande och moralens foråndring* Det år svårt att såga vilket som år den ledande orsaken. De
åldrar dår den forekommer blir allt lågre, och 1970 har gonorré

fodelsekontroll har

faststållts

fikt

också bland elva- och tolvåringar. Detta år ingenting speci-

svenskt utan bekråftar bara overallt gjorda erfarenheter.

RFSU

såkerhetsventil.

”Vårt

fråmja frigorelse
sådant sågas.

syfte”,

genom

Som

satta: reglering

såger

sex”.

På

intet

annat område kunde något

tidigare antytts år annars syftemålen

och underkastelse under

P-pillret har blivit
ciellt

som en samhållets
en tjånsteman i RFSU, ”år att

har propagerat for en syn på sexualiteten

kollektivet.

genomgripande inpråglat

rekommenderat.

Ensamma

i

de rakt mot-

i

medvetandet och

Europa, kanske

i

offi-

hela vårlden, har

de svenska myndighetema genomfort en verklig sexuell revolution.
Detta år inte propaganda for fodelsekontroll utan ett hela folkets begripande av

att

sexualakten inte långre år liktydig

med

avlande.

Lagen har foljt den sexuella sedvånjan tått i spåren. Tidigare hade
den svenska råttskipningen liksom all annan våsterlåndsk sådan varit
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influerad av den kristna etiken. Aktenskapen antogs vara beståndiga

och skilsmassa var en beklagansvård avvikelse från normen. Regeringens juridiske expert, professor Alvar Nelson, sager att ”vårt mål år att
avlågsna

Redan (1970) har

kyrklig moral från lagstiftningen”.

all

åktenskapsbrott slopats

måssogrund”.

I

samforstånd och

som vad man

kallar ”utomordentlig skils-

Sverige har åktenskapsskillnad lange utdomts

med

en hemskillnadstid på

ett år

genom

såsom nodvåndig

innan skilsmassa kunde utfås. Forelåg bevisad otrohet

behovdes emellertid ingen dylik våntetid. Detta håller

i

åktenskapet

inte långre,

då

trohet inte långre anses utgora en nodvåndig del av ett åktenskap.

Den nya

lagstiftningen,

som kommer

i

kraft under 1970-talet, år

berovad varje moralisk overbyggnad. Åktenskapet

som kan

nom

en enkel registreringsakt. Och vad brollopet betråffar, så år en

Men

kyrklig ceremoni bara en rent frivillig extraåtgård.

den åktenskapliga stållningen år

i

praktiken overflodig

utom

en kvinna onskar båra sin måkes namn. Samlevande år legalt lika-

beråttigat

har

kontrakt

ingås eller annulleras av signatårerna efter gottfinnande, ge-

civil eller

ifall

blir ett

vad bostads- och skatteforhållanden

samma

Oåkta barn

som barn fodda i åkta sång: biologiskt fdråldraenda som numera lagligt erkånnes. Det återstår bara

arvsrått

skap år det
frågan vad

betråffar.

man

skall

Sverige och lovprisas

gora

med

som den

icke onskvårda barn. Aborten år

fri

i

yttersta garantin for sexuell frigorelse.

Når fotografen Lennart Nilsson offentliggjorde sin beromda film och
bok (utgiven i England under rubriken ”Ett vardagsmirakel” och i
USA med titeln ”Ett barn år fott”), anklagades han bittert av svenska
medicinska kritiker for ”antiabortpropaganda”, fastån hans avsikt bara
varit att avbilda

Medan

vad han betraktade som

annars det mesta

har sexualiteten

i

social

att

naturens under.

det svenska samhållet belagts

totalt befriats från sådana.

myndigheterna som de också

måna om

ett

officiellt

På

detta

och ekonomisk reglering

fortskridit,

I

tabu,

enda område har

proklamerar, varit

avlågsna varje sorts skuldkånsla.

med

till

ytterlighet

samma mån som

har den sexuella befrielsen

och propagandan dårfor gjort detsamma. Svensken år sårdeles stolt
over denna frihet och ser i den ett bevis på sin overlågsenhet i alla
hånseenden.

Men

det år ingen ren efterlåtenhet eller ett tillåtande, det år

fri-
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gorelse

med

tillståndsbevis. Staten

med

sin stravan att absolut kontrol-

medborgaren på alla områden har också tagit sexualiteten i sin
hand. Också i den grundlåggande månskliga akten har vålfårdsmentaliteten trangt in, och når svenskarna uppmuntras till att soka utlopp
lera

uppmanas de samtidigt att
hygieniskt och riktigt. Medborgaren måste kanna att
honom, också i det som faktiskt borde vara privat-

for sin politiska besvikelse

gora det snyggt,
staten sorjer for

i

kopulering,

livets allra sista tillflyktsområde.

292

16.

Du

Aven
frihet år
vis

i

i

skona nya svenska vårld

betraktande av den

svenskarna

i

allt

lilla

trost

de

fått

i

form av sexualitetens

ovrigt pålagda hårda tyglar,

vårlden kan negligera.

De

år vål anpassade

till

som de på

intet

sin situation.

De

har godtagit en grad av kontroll som hittills år okånd i våsterlandet.
De har ovillkorligt underkastat sig sina behårskare och får trygghet i
gengåld.

De

har gjort en dygd av den konformitet

som

år nodvåndig

kunna skotas på rått satt. Uppror strider
mot deras medvetna natur; och åndå år de inte riktigt nojda. Vålfården
for att deras samhålle skall

skapar sin egen missråkning; regleringen och drillen foder irritation

- som svenskarna har upptåckt -

och

forbittring, vilken

och

hållet undertryckas

med

all sjålvdisciplin

och god

inte

vilja

i

kan

helt

vårlden.

Såkerhetsventiler år nodvåndiga.

Den sexuella såkerhetsventilen hjålper for det allra vårsta trycket,
men också den har sin begrånsning. Aven om dess nettoeffekt sannolikt ligger

på kreditsidan har den bidragit

ning den avsetts skola losa.

Den

Genom

att

man

okandet av den spån-

uteslutande fysiska tonvikt

på sexualiteten har insvept hela
efter coitus”.

till

folket

i

utrotat ritual

sen forsvunnit och sexualitetens funktion

som

lagts

en permanent ”depression

och tabu har sjålva eggel-

som

surrogat for politisk

spånning år dårmed handikappad.
Trots

allt

forråder svenskarna då och då en långtan efter något

hogre ån den rent sexuella mekaniken. Sentimentala rop efter kånsla
framtråder i tidningarnas korrespondensspalter och i damtidningarnas
artiklar. Skribenter som ibland grips av ett starkt krav att vidrora
sentimentet hindras dårifrån av en ånnu starkare inre censur. Situationen erinrar om ånnu en scen i ”Du skona nya vårld”. ’Barbaren’

Romeo och Julia for emotionsmanovreraren Helmholz
Watson, som avbryter honom med en skrattsalva och såger: ”Jag vet
mycket vål att man behdver lojliga, galna situationer som den hår;
man kan inte skriva verkligt bra om något annat. Hur kunde den

har reciterat

gamle gossen vara en så strålande propagandatekniker? For att han
hade så mycket osunt och fråtande att bli upprord over! Man måste

293

.

man

på de verkligt
goda, genomtrångande rontgenfraserna. Men fader och modrar. Han
skakade på huvudet. ”Ni kan inte vanta att jag ska vara allvarlig når
sårad och uppskakad, annars kan

bli

om

jag hor talas

fader och modrar.

en pojke får en flicka

att

inte tanka

Och vem kan

eller inte får

henne? Nej

upprord over

bli

.

.

.

det duger inte.

Vi behover någon annan form av galenskap och våld. Men vilken?
Jag vet inte.”
Jag vet inte
Var kan man hitta den?
.

Tillåtelsen att

.

.

.

kopulera har

fritt

.

.

lett till

slåptåg medfort ett visst mått

svenskt

liv

och

av menalsjukdom. Det år

ett

problem ora

genomtrånger

allt

i

sitt

en sexuell besatthet som

vilket

myndigheterna

tiger

och som sexualundervisningens organisatorer år benågna att fordolja.
Icke desto mindre tyeks det stå fast att åtskilliga av de neuroser som
alltmer utbreder sig bland skolbarn och studenter måste bero på att
deras kaninartade sexuella spurt slagit

denna anledning år

Utom

fei.

Nervosa sammanbrott av

inte ovanliga.

sex har vi drogerna, knarket. I fråga

om

ungdomlig narko-

mani leder Sverige i Europa och borjar faktiskt nårma
regeringstillsatt undersokningskommission kom 1969 till

sig

USA. En

slutsatsen, att

på narkotika, medan
1 °/o var regelbundna narkomaner. Haschisch och amfetaminer dominerar. I Stockholm hade 18 °/o av eleverna i grundskolans hogre klas-

omkring 4

ser

(i

°/o

av alla svenska skolbarn forsokt

åldern 14-15 år) tagit narkotika.

nyttjare

och 4

°/o

sig

Ca 10

%

var hångivna de starkaste medlen,

i

var regelbundna
synnerhet heroin

och LSD.
Långtråkighet tyeks vara det vanliga motivet for narkotikamiss-

som framskapas av ett likriktat och
vårsta av allt - som hårror från sexuell

bruket, den långtråkighet

sterilt

samhålle och - det

over-

måttnad.

Regeringen

ogillar

forefintliga

stimulantia,

från

alkohol

uppåt, på grund av deras fordårvliga biverkningar och den dårav
foljande ekonomiska folkskadan. Undersokningar har dårfor beordrats
i

syfte att utfinna

lyckokånsla

något kemiskt medel som kan framskapa

som kånda

konsekvenser. For

att

stimulantia

men

samma

utan dessas icke onskvårda

ån en gång citera Huxley: ”Vi

vill

ha

.

.

en

och andra narkotika, något samtidigt mindre
skadligt och mer vållustskånkande ån brånnvin och heroin”. Soma
alltså, inget annat. Det ligger just och våntar bakom knuten i Sverige.

ersåttning for alkohol
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Kanske den vårsta av de svenska besvikelserna ligger i frånvaron
av politiskt engagemang och den med munkavle forsedda kritiken
hemma. Också neutraliteten har kravt sin betalning. Den har skapat
ett slags

moralisk kastrering, så

krav

handla

att

sjålvforvållad

Samvete
våktare

i

i

specialiserad anvåndning av samvetet.

ordets normala betydelse av samvetsinnehavarens andlige

dennes personliga handlande år knappast erkånt

Dår har ordet kommit

att

i

Sverige.

betyda vårldssamvete. Det år inte

ett indi-

viduellt utan ett kollektivt begrepp.

Det bety der

att

andra lånder och folk for icke onskvårda handlingar.
tillåmpas har det riktats

mot avlågsna

omedelbar fara kan vara

att vånta.

ånglamas

sida.

USA

av Rhodesia och det vita

Detta slags samvete står

Vietnams

om

skottavla

i

korporativa organisationerna.

taget, vald

Man

distinktionen mellan

inte alltid år så klar.

lågger

i

massemotion. Det år

av det intellektuella och

styrande ”etablissemanget” och vidarebefordrat

i

mm er

skull,

år ju detta samvete uteslutande en exercis

mot en

på
Frank-

alltid

England på grund
Amerika på grund av negrerna. Kånslorna
for

och egenråttfårdig indignation

alltid riktat

varpå det

I såttet

vårldshorn, från vilka ingen

uttrycks lidelsefullt och år djupt kånda, åven

Nu

man fordomer

Ett urval av skottavlorna efter kriget in ry

rike for Algeriets skull,

råttfårdig

ett

men saknar makt att gora det. Oformågan må vara
men den f rater och skaver inte desto mindre. Den kom-

genom en

penseras

svenskarna kollektivt kanner

att

mårke

till
till

hela folket via de

en orubblig enhet

uppfattningen. Vid en given tidpunkt ger statsministern såvål

gemensamma

gatsoparen eko av det

anslaget och vådrar

sitt

som

ogillande

mot samma mottagare.
Det svenska samvetet år i verkligheten en psykisk rening genom
rituellt hat. Det år i slåkt med ”två minuters hat” i ”År 1984”. Faktiskt hade under Vietnamkriget den svenska oviljan mot president
Johnson något av det groteska raseriet mot Goldstein i Orwells roman. ”Jag kånner mig så frigjord ”, sa en gång en svensk husmor i en
tidningsintervju efter en speciellt våldsam demonstration utanfor Amerikanska ambassaden
Naturligtvis

men vad som

i

Stockholm.

har beslåktade fenomen också upptrått annanstans,
sårskiljer Sverige år det

faktum

att landets

styresmån
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dem och

exploaterat

att

hela folket blivit indraget. Det har blivit

kontrollerat bruk av pobelhysteri.

Fore andra varldskriget var utlandsresor

ratt sållsynta

bland svens-

men nu har sådant blivit genomsnittsborgarens vardagsvara i
Sverige som i andra bverflodssamhållen, tack vare vålståndet och billig
flygtransport. Men de svenska resoma framvisar speciella drag. De
karna,

tillhor

den packade och guideledda turistgrupptypen

i

långt hogre grad

något våsterlåndskt land. Rentav mer ån tyskarna envisas svenskarna att resa i grupper, och de utgor såtillvida ett undantag från

ån

i

andra grupper som de inte bara begagnar utan också uttryckligt betraktar resandet

som

firar

som en temporår

Och

semestern utomlands soker en forandring.

påfrestningen år

hemma,

De

befrielse från social press.

flesta

ju storre

desto starkare brukar reaktionen utomlands

Med

undantag for danskarna, som har kontinentala seder, står
skandinaverna hemma under restriktion betråffande sin alkoholkon-

vara.

sumtion, så att de utomlands slår sig losa.

Men

marker

dryckjom.

svenskarna for sin våldsamhet

sig

Den mesta
och

svenska semestertrafiken går

i

till

alkoholorgier.

landet.

”Det

Och

år

han

i

sållskapliga sex-

och

vål utomlands låter svensken den kritik

många

finns så

regler

i

i

hem-

Sverige” och ”Det år underbart

ivåg från det svenska smygeriet och krånglet”, år två av de

normala klichéer som
accepterar

omgivning som

oppet uttryck, som hans inre censur undertrycker

till

komma

ut-

bara år en utvidgning av det svenska semestercampar-

lågrets miljo finner svenskarna dår sin trost

komma

dem

Mallorca, Kanarieoama

vissa badorter vid Italiens adriatiska kust. I en

vanligtvis

att

också bland

yttras

samma månniskor

under sådana omståndigheter. Vanligen
utan knot

dårhemma

allt

som

ror deras

samhålle, och dår skulle det sållan hånda att de vågade såga saker av

sådant slag.

Overhuvud tycks turister av de flesta nationaliteter och i alla omståndigheter ha ett visst intresse och en viss nyfikenhet for vart de reDårfor brukar också resebyråema ge en kort beskrivning av destinationsorten, oavsett vad det gåiler for land. I Sverige åter koncenser.

treras detta

till

enbart avresan.

resa någonstans hån,

vara
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att

till

Medan

i

andra lånder kunden antas

något av intresse, anses

han kommer bort från en

i

Sverige huvudsaken

otrevlig situation. Ofta utelåmnar

resereklamen helt enkelt målet for fården och koncentrerar

sig

till

flykten från den svenska situationen. ”Elåndig”, ”grå”, ”dyster” år

ord

som

återkommer i skildringen av den miljo som den tilltånkte turisten inbjudes att låmna for en kortare period. Tankegången
i appellen år att det betyder mindre vart man far, huvudsaken år att

komma

ståndigt

ivåg från Sverige.

Regeringen ser på detta, vål inte direkt med gillande men dock med
tolerans och forståelse. Svenska utlandsresor har varit en av de tyngsta
posterna i den betydande och oroande brist i betalningsbalansen som
borjade trånga

sig

Men någon valutarestriktion
overvågande. Genom att tappa till en

fram under 1960-talet.

togs aldrig under allvarligare

såkerhetsventil skulle de styrande få en politisk och psykologisk rekyl-

verkan som

foljd, alltfor allvarlig for att

kunna vågas. Det år en var-

daglig foreteelse att betryckta kunder infinner sig vid resebyråemas

diskar eller att upprorda roster ringer dit och beståller en resa någonstans hån, bara de

Och
har

kommer

detta år inte begrånsat

ivåg genast eller senast nåsta veckoslut.
till

blivit så billiga, att fjorton

en speciell social

klass.

Utlandsresor

dagar utomlands inte kostar mer ån

fjorton dagars lon for en butiksflicka eller en fabriksarbetare. Ett

skrivmaskinsbitråde kan lika vål vilja fly
i

som

enskild

man kan

offentlig anstållning år

ta sin årssemester

med obetalda
betonade att man gåma

vidga den

på vad

tid

feriedagar.

som hennes

byråchef. Såvål

reglema vanligen sådana,

som

helst eller att

Dessutom

man kan

att

ut-

år skatterna så straff-

tar iferiekompensation

i

stållet for

betalning

for overtid.

Sex, kultur, stugor

på landet och semester

i

utlandet kan tjåna

som

utlopp for den vårsta pressen, det hårdaste trycket, varfor också en
politisk sublimering av personliga aggressioner i stor utstråckning
forebyggts.

Men

kvar står oreducerbara två avvikelser: brottslighet och

alkohol.

Tron på mojligheten att fullkomna månniskor har fått åtskilliga
hårda stotar i Sverige. Genomforandet av den totala vålfården har inte
forbåttrat

nya

den dålige svensken; det har bara

sått att

vara dålig på - precis

som

fått

honom

att låra sig

andra overflodslånder. Trots
ursakta dåligt uppforande som enbart en
i

den svenska sedvanan att
produkt av mil j on finns det inga sociala oråttvisor

att tala

om. Slum
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och det

existerar inte,

skall

en viss uppfinningsrikedom

till

for att

bekvamt liv. Inte desto mindre har våldet okat, ungdomsbrottsligheten ar den hogsta i Våsteuropa och snikenhetsbrott, sårskilt
forsnillningar och checkforfalskningar, har blivit ett rent gissel.
Mellan åren 1950 och 1966 steg antalet polisrapporterade brott
från 161.778 till 410.904 eller visade en okning på over 250 °/o. Siffrorna svarar mot 23 resp. 52,6 per tusen invånare. Under samma
undgå

ett

period steg våldsbrotten från 12.665

per tusen invånare. Bankrån
allt

26.862

till

eller från 1,8

till

som var nåstan okånda 1950 har

vanligare. I Stockholm, en stad

med

3,4

blivit

ca 800.000 invånare, åger

bankrån per vecka. År 1968 fanns det 32.085
fall av ungdomsbrottslighet, vanligen småstolder och overvåld. Checkforfalskningar har fått okad popularitet bland tonåringar.
Dryckenskapen har alltid varit en borda for svenskama. Genom
det

nu rum ungefår

alla tider

ett

har de druckit så omåttligt,

att det

nuvarande endemiska

alkoholmissbruket inte uteslutande kan tillskrivas politiska och sociala

inom alla
misstånkliggor en annan håvdvunnen teori:

påfrestningar. Fylleri år en nationalplåga

klasser

återigen

att

-

vilket

alkoholmiss-

bruk år en foljd av fattigdom. Fastån svensken lever i sådant overflod,
dricker han for att bli berusad med samma uppriktiga hångivenhet
som hans fattiga och underprivilegierade forfåder på 1700- och 1800talen. Faktiskt år det rituella ruset,

det svenska samhållet,

många svenska

sitt

undkomma

att

i

så

hog grad kånnetecknar

ursprung en overklassed.

skriftstållare påvisat

utgjort ett sått att

enda mediet

till

som

ett

Men som

så

har under alla tider dryckenskapen

fortryckande samhålle. Det har varit

undfly från formalistiska manér, sjålvdisciplin och

socialt tvång.

Då

det svenska samhållet alltid behållit dessa karaktåristika kan

dryckenskapen sågas vara mindre
alla såkerhetsventiler.

ett

bekymmer ån den

åldsta av

Oaktat staten under påtryckning från en stark

nykterhetsrorelse ger intrycket av att vilja hejda fylleriet, låter den det

ehuru det inte ger det direkt fortursrått. Myndighetemas uppmårksamhet koncentreras på att avvåpna den politiska oppositionen,
hållas,

varfor vanlig brottslighet år av mindre betydelse.

”Vad man bor
vårld”, ”år
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i

gora”, såger

Mustapha

Mond

det stora hela så behagligt, och så

i

”Du skona nya

många av de

naturliga

impulserna
telse

att

tillåts fritt spel, att

någon

det faktiskt inte foreligger

gora motstånd”. Detta ar mer

eller

fres-

mindre forhållandet

Sverige. All påhittighet hos de svenska styresmannen skulle varit

foga gagn utan de breda massornas undergivenhet.

till

villigt

foga overtalning var nodvåndiga. Svenskama har ibland måst

getts;

anpassa
i

Och den har

i

utbyte

sig efter vissa

Men

obehagliga omståndigheter.

mot ekonomiska och tekniska formåner har

då det skett

det ansetts vårt

priset.

Svensken har accepterat
det

gengåld skånkt

i

han

inget annat,

ett

honom

noga inrutat och organiserat

liv

Han

bekvåmlighet och trygghet.

emedan
onskar

ser ingenting utover vålfårdsstaten. ”Fick jag vålja

mellan vålfård och frihet skulle jag

alla

gånger vålja vålfården”, såger

chefredaktoren for en liberal tidning.
Priset for ”belåtenheten”
liga

onskemål måste

i

Sverige år absolut konformitet. Person-

gruppens krav, och vanligtvis gors

tillskåras efter

som sådant likriktningen.
och humana men likvål obarm-

detta också. I annat fall pålågger samhållet

Metoderna år

civiliserade, rationella

hårtiga. Skiljaktighet har

i

den svenska vårlden

kommet, halvt en synd, halvt en sjukdom.
har dess utrotande

staten

existens utgor en defekt

i

blivit

systemet.

ligheten ror outsiders: lapparna

men

I

alltid varit

något ovål-

den moderna vålfårds-

en fix idé emedan dess fortsatta

Den

skamliga svenska familjehem-

och zigenarna. Bågge år utsatta for

bara på grund av rasistisk trångsynthet.
Lapparna år Skandinaviens urinvånare. De utgor ett nomadfolk på
tundran och har helt annat rasmåssigt ursprung ån svenskama. De
tryck,

talar ett

inte

språk

som

inte har det ringaste

gemensamt med svenskan,

ett

den finsk-ugriska språkgruppen och år i slåkt med finskan
och vissa sibiriska dialekter. Det finns tiotusen lappar i Sverige, mest
i landets vilda nordligaste trakter. De lever av avel på renar som de

som

tillhor

foljer

i

deras såsongvandringar mellan fjållen och låglånderna.

foga gemensamt

med svenskama

overhuvud.

De

och det

de behålla.

vill

envisades de

i

med

har sina egna sedvånjor och

med

Men

i

ett

har

något europeiskt folk
sitt

eget satt att leva,

når svenskama utvidgade sin vålfårdsstat

att vilja innesluta

lapparna inpressats

na

eller

De

också lapparna. Steg for steg har

svenskt livsmonster, ibland

Svappavaara instoppade som vilsna nybyggare

i

som

gruvarbetar-

stadsmonstra ute
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i

Vad de

vildmarken.

och

Vad de

tålt.

var

ville

att få leva sitt

gamla

fick var en reglerad existens

liv

i

fjållhyddor

som den svenskarna

dras med.

Behandlingen av de svenska lapparna liknar på ett tråkigt satt i
mycket den som kommit de amerikanska indianerna till del, den år
bara ånnu mer upprorande.

Ny a

och erovrade

medan svenskarna på

helt oppet,

vårldens nybyggare

lapparna autonom besittningsrått av deras land
det heter

i

all sin

som

digheter

ningen

buds

till

1500-talet lovade

”till

som

evig tid”,

ett

ore

i

blygsam omfattning

USA

upptåckte jårn

i

norra

dem

kompensation. Senare stod

men

fordelade av svenska

myn-

numera procent på gruvkastde overlevande indianerna, svenskarna har ånnu inte skipat

motsvarande

Men

i

man

egendom, och når

Lappland, fick lapparna inte
till

lurendrejade

kungligt frihetsbrev. leke desto mindre berovade svensk-

ett

arna lapparna

pengar

stal,

vålgorenhet.

betalar

råttvisa.

lapparna av mannen på gatan betraktas som medborgare av andra klass och av myndigheterna behandlas som sådana,
trots att

har de åndå forsokt

bli svenskar.

av deras ledare, ”ooh vi

formodar

vi

”Vi år inget

slåss inte.

Vår

krigiskt folk”, såger en

kultur år primitivare och jag

måste ge upp for den starkare”. På grund av den

inståll-

ningen år lapparna heller inte utsatta for något storre misshag: de år
inte outsiders.

Det
sig

Fanatismen reserveras dårfor for zigenama.

finns bara några få tusen zigenare

i

Sverige,

men de har

visat

omojliga att assimilera. Dels beror detta på deras egen onskan,

på folkliga fordomar. Men skålet gor detsamma, huvudsaken år
att de år och forblir outsiders. Och det år i svenskarnas ogon en oforlåtlig sak. Att de år morka och rasmåssigt skil j er sig från andra år
bara av underordnad bety deise; kruxet ligger i att de står utanfor
dels

samhållet och inte upptråder och handlar exakt lika svenskarna. Zige-

nama

och

år uppriktigt

inte år

uttryckligt hatade for att

konforma med det ovriga

liknar beteendet

mot negrerna

i

de inte

folket. Attityderna

det

f in ns

utsatta for
ett fåtal

utan betydelse.
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samma

gentemot

och

dem

Sydafrika, fast hår på moraliska sna-

nare ån rasmåssiga grunder. Bland svenskarna sjålva

konforma

tillhor

slags hat.

Men

bland de intellektuella,

blir

de icke-

sådana år sållsynta fåglar;

men de

år isolerade

och

Huruvida svensken ar lycklig i sitt Utopia ar en omtvistad fråga.
Atminstone ar han undergivet foglig, och han har sina kompensa-

Han skulle såkert inte vil ja by ta sina villkor mot andra. Han
belastas med vissa defekter, som det dock finns motvikt mot. Han
medger sjalv att han har kontaktsvårigheter med sina medmanniskor
tioner.

och

att detta

leder

till

plågar honoin. Det ar

paradoxen

att

ett

mycket gammalt klagomål. Det

medan svensken

står

till

halsen nedsånkt

i

på gemenskap och solidaritet som de efterstråvansvårdaste av attribut, han likvål år instångd i sig sjalv, isolerad från

och

kollektivet

ser

andra månskliga varelser.
mest besvårad,

stålld ansikte

dårav ogillar svensken
stadd

om

mot

att tjåna

trivs

ansikte

i

med

en organisation år han
en individ.

andra månniskor

men

Som

år fullt

resultat

hemma-

han tjånar en maskin. Sålunda har han av naturen funnit

det lått att anpassa sig

Av

Medan han

till sitt

teknologiska samhålle.

personlig vånlighet och kårlek

till

nåstan finns det inte mycket.

Svenska låkare år notoriskt kånslokalla och utan medlidande, de
saknar den månskliga sympatin; de tenderar mot att behandla sina
patienter

som

sjållosa patologiska excmplar.

del av svenskt

liv,

och

låkarskråt protestera.

någon gång kan åldre medlemmar av

blott

Men

Detta år en accepterad

vålfårdsstaten lindrar en del av obehaget;

utan dess regler och forordningar pekar bevismaterialet på att svenskarna helt enkelt skulle vågra hjålpa varandra i fall av sjukdom.

På outsidern verkar
sjålv tycks detta inte

som en

Sverige

andlig oken,

ha någon negativ

effekt.

avhånger uteslutande av materiella varden.

och då han

låter sin

smak

dirigeras låttare

våsterlåndska folk utgor han

På

forstå

Hans
lever

och mer

ett ovårdcrligt

tillfredsstållelse

som konsument,

specifikt

ån andra

råmaterial fdr ekonomin.

maj paraderar de svenska socialistema vordnadsfullt med

fransprydda standar
I

Han

men på svensken

den mån de

som

ett slags vårldslig

Corpus-Christi-procession.

religiosa kånslorna inte helt utplånats har

de dverflyttats

Deklamerande slagorden och sjungande kampsånger från
ett avlågset forflutet hyll ar svensken denna dag en proletar myt, medan hans viktigaste bekymmer år att finna en parkeringsplats for sin
politiken.

på

bil.

Politiskt sett år

svenskarna

mokratins hela yttre apparat,

i

besittning av

men de

den konstitutionella de-

saknar demokrati

i

sina hjårtan.
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De

ar fullkomligt tillfreds

åt byråkraterna,

Och på

med

att

låmna landets

under forutsåttning

att

styrelse

oeh

skotsel

fasaden år korrekt klådd.

så vis har svenskarna uppfyllt Huxleys samtliga krav på den

ny a totalitarismen. En centraliserad administration styr folket, som
ålskar sin tråldom, så att teknologin kan effektivt exploateras. Mentaliteten har formats till att f olja foråndringarna och undvika konAllt detta har åstadkommits

flikter.

våsterlandet. Ingenting

med medel som

som svenskarna

deras originalitet ligger bara

i

år vålkånda

gjort år originellt

i

i

sig sjålvt,

tillåmpningen.

Personligheten har blivit undertryckt och kollektivet dyrkas på ineuropeiskt etos forelegat, kunde man våntat
dividens bekostnad.

Om

att detta

måste leda

till

uppror. Så inte hos svenskarna.

De

ålskar att

vara slavar.

Den

svenska erfarenheten visar oss

att vi står infor vaiet

mellan

teknologisk perfektion och personlig frihet. Svenskarna har valt per-

Men

fektionen.

Det år

det år fei att tro att det bara år de

fei att låta sig luras

skulle gora så.

av deras historiska egendomligheter.

Myc-

som hånder i
Också andra kan omformas på liknande sått, ehuru med

ket av vad de gjort år endast
våsterlandet.

som

till

graden

skilt

från vad

något storre svårighet. Svenskarna har visat hur dagens teknik kan
anpassas och tillåmpas under ideella villkor. Sverige utgor ett kontrollexperiment på ett isolerat och steriliserat subjekt.

Såsom

pionjårer for den nya totalitarismen utgor svenskarna en

varning for vad

som

om
om vi

sannolikt ligger på lager for alla oss andra,

vaksamt motsåtter oss kontroll och centralisering och
kommer ihåg att politiken inte får overlåmnas åt andra utan år

vi inte

inte

varje individs egen angelågenhet.

De nya

totalitårerna,

som verkar

genom

overtalning och manipulation, måste vara effektivare ån de

gamla,

som var beroende av

mens

lina

till

Och det vore att spånna optimisom man trodde att andra månniskor

våld.

bristningsgrånsen

skulle vålja friheten bara for att de,
blivit

i

motsats mot svenskarna,

alltid

lårda att beundra den. ”Friheten år inte nog universell”, såger

Don Juan

i

”Man and Superman”. - ”Månniskor kan do

for

den

månskliga perfektionen, på vars altare de gladeligen offrar sin frihet.”

302

«

-S_Su*.

mC£/N smeden

MAPE /N Sh/EPEN
i

*

. . é
,\\v.sv.v.y.

*

•

